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Wprowadzenie 

Moderator: Co Pani czuje, kiedy myśli Pani o tym, że kiedyś będzie Pani matką? 

- Ja się bardzo cieszę. Można czuć takie ciepło, radość, miłość no ogólnie też taką satysfakcję z tego, że 

w taki sposób można pozostawić ślad po sobie. To jest takie przedłużenie, że za ileś lat umrę, ale to moje 

dziecko będzie dłużej na tej ziemi. Później też po sobie pozostawi potomstwo.  

I to będzie przedłużenie mnie. (Marta) 

Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci w Polsce obserwowane są znaczące zmiany zacho-

wań prokreacyjnych. Przejawiają się one w obniżeniu poziomu dzietności, wzroście wieku matek 

w chwili urodzenia pierwszego dziecka, a także zwiększeniu się liczby urodzeń pozamałżeńskich. 

Pomimo tego, iż jak wynika z badań 91% Polaków uważa, że idealna rodzina, to rodzina z dwójką 

lub trójką dzieci, a jedynie 4% deklaruje, że nie chce mieć potomstwa1, z roku na rok liczba uro-

dzeń maleje. Według danych GUS wartość współczynnika dzietności w 2014 roku wyniosła 

w Polsce 1,29; a w województwie śląskim 1,262 podczas gdy dla zapewnienia zastępowalności 

pokoleń wskaźnik ten powinien wynosić 2,1 dziecka na kobietę w wieku rozrodczym. Długotrwałe 

utrzymywanie się liczy urodzeń na tak niskim poziomie spowodowało, iż w wiek prokreacyjny 

wkraczają coraz mniej liczne roczniki. Tempo niekorzystnych zmian w strukturze demograficznej 

jest na tyle duże, że prognozuje się, iż w niedalekiej przyszłości Polska stanie się jednym z naj-

starszych krajów w Europie, zaś liczba ludności do 2050 roku zmniejszy się o 12% (tj. o 4,55 

mln) w stosunku do roku 2013. W przypadku województwa śląskiego ubytek ludności ma wynieść 

aż 20%, co oznacza, iż liczba jego mieszkańców zmniejszy się do 3 680 615 osób3. Liczne publi-

kacje na temat depopulacji zwracają uwagę na niebezpieczne jej efekty zarówno na płaszczyźnie 

gospodarczej, jak i społecznej.  W związku z powyższym konieczne okazuje się przedsięwzięcie 

działań, mających na celu przeciwdziałanie pogłębianiu się omawianych problemów.  

W obliczu powyższych faktów bardzo ważne staje się zidentyfikowanie (eksploracja) po-

trzeb matek i kobiet planujących potomstwo oraz określenie wizerunku współczesnej matki, czyli 

charakterystyka jej społecznej roli, a także identyfikacja czynników sprzyjających decyzjom pro-

kreacyjnym i ułatwiających realizację roli matki, w tym dobrych praktyk w obszarze prorodzin-

nych działań samorządów terytorialnych. Takie też były cele przyświecające realizacji badania pn. 

                                           
1 Badanie postaw i przekonań Polaków dotyczących posiadania dzieci i polityki prorodzinnej, Warsaw Enterprise Institu-
te, http://wei.org.pl/files/manager/file-da993e2b58fe1ecd04481f4ef7552545.pdf (19.06.2015). 
2
 Por. Bank Danych Lokalnych, http://stat.gov.pl/bdl/   

3 Por. Prognoza ludności dla Polski na lata 2014-2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014. 

http://wei.org.pl/files/manager/file-da993e2b58fe1ecd04481f4ef7552545.pdf
http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks
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„Społeczna rola matki – wyzwania współczesnego macierzyństwa”, którego wyniki przedstawia 

niniejszy raport. 

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. z Wrocławia na 

zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Jego realizacja przy-

padła na okres marca i kwietnia 2015 roku. Koncepcja badawcza oraz wykorzystane narzędzia 

(scenariusze) zostały opracowane w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Ślą-

skiego przez Magdalenę Kłosek, z kolei oddawany w Państwa ręce raport badawczy stanowi owoc 

pracy Magdaleny Kłosek oraz Joanny Krywult. Badanie, jako część projektu pn. Kształcenie i do-

radztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego, zostało sfinansowane ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zgodnie z założeniami, badanie miało charakter jakościowy4 i zostało zrealizowane za 

pomocą dwóch technik badawczych, do których należały: zogniskowane wywiady grupowe (FGI – 

ang. Focus group interview) oraz indywidualne wywiady pogłębione (IDI – ang. Individual In-

Depth Interview). Rozmowy przeprowadzono w kilku grupach. Wzięli w nich udział mieszkańcy 

aglomeracji górnośląskiej5 (2 grupy kobiet oraz 2 grupy mężczyzn przebadanych techniką FGI) 

oraz matki jednego lub dwójki dzieci, matki wielodzietne oraz kobiety nieposiadające, choć zamie-

rzające mieć potomstwo, które zamieszkują tereny aglomeracji (IDI). Ponadto spośród gmin wo-

jewództwa śląskiego wyłoniono cztery6, które w ciągu ostatnich 3 lat charakteryzowały się naj-

wyższym wskaźnikiem dzietności (brano pod uwagę średnią wartość wskaźnika dzietności z lat 

2011-2013). W tych gminach przeprowadzono wywiady fokusowe z zamieszkującymi je matkami 

oraz wywiady indywidualne z tzw. specjalistami ds. polityki społecznej (rodzinnej) w danej gmi-

nie. Wszyscy uczestnicy badania zostali dobrani w sposób celowy7.  

Tabela 1. Charakterystyka próby badawczej 

GRUPA TECHNIKA 
LICZBA  

WYWIADÓW 
KRYTERIA 

Mężczyźni  
aglomeracji 

FGI 2 FGI x 10 os. 
-mieszkańcy aglomeracji górnośląskiej; 
- wiek 20-49 lat 

Kobiety  
aglomeracji 

FGI 2 FGI x 10 os. 
- mieszkanki aglomeracji; 
- wiek 20-49 

Matki 1-2 dzieci IDI 15 
-mieszkanki aglomeracji; 
- wiek 20-49 lat; 
- przynajmniej jedno dziecko w wieku do 12 r.ż. 

Matki  
wielodzietne 

IDI 15 

- mieszkanki aglomeracji; 
- wiek 20-49 lat; 
- posiadające co najmniej 3 dzieci; 
- jedno dziecko w wieku do 12 r.ż. 

Kobiety  
bezdzietne 

IDI 15 
- mieszkanki aglomeracji; 
- wiek 25 (wg rocznika) – 40 lat; 
- w stałym związku (małżeńskim lub partnerskim) 

                                           
4 Badania jakościowe nie są badaniami reprezentatywnymi, co oznacza, iż wniosków zawartych w niniejszym raporcie nie 
można uogólniać na całą populację.  
5 Na aglomerację górnośląską składają się następujące miasta: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, 
Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze). 
Por. https://slaskie.pl/zalaczniki/2010/03/02/1259654118/1267538573.pdf 
6 Każda z wybranych gmin reprezentowała jedną z następujących klas miejscowości: Duże miasto (pow. 100 tys. miesz-
kańców); średnie miasto (od 20-100 tys. mieszkańców); małe miasto (do 20 tys. mieszkańców); wsie.  
7 Uczestnicy badania FGI oraz IDI zostali dobrani w sposób zróżnicowany, np. w grupie matek pojawiły się zarówno 
kobiety zamężne i żyjące w związkach partnerskich, w różnym wieku oraz o odmiennym poziomie wykształcenia. 
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GRUPA TECHNIKA 
LICZBA  

WYWIADÓW 
KRYTERIA 

Matki w 
 wybranych  

gminach 
FGI 4 FGI x 8 os. 

- zamieszkujące gminy: Rybnik, Pszczyna, Strumień, 
Istebna; 
- w wieku 20-49 lat; 
- jedno dziecko w wieku do 12 r.ż. 

Eksperci ds.  
polityki  

prorodzinnej 
IDI 40 

- osoby pełniące funkcję eksperta ds. polityki społecznej - 
rodzinnej - we wskazanych gminach (Rybnik, Pszczyna, 
Strumień, Istebna), tj. osoba zajmująca się polityką spo-
łeczną/rodzinną w gminie. 

Źródło: Opracowanie własne ROPS. 
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Streszczenie 

Współcześnie trudno o jasną definicję dobrej matki. Dawniej obraz ten wydawał się prost-

szy do zrekonstruowania. Kobieta przynależała do przestrzeni domowej, a do jej najważniejszych 

obowiązków należała opieka nad dziećmi, domem oraz zarabiającym na rodzinę mężem. W wyni-

ku zmian kulturowo-gospodarczych model ten uległ przemianom. Aktualnie dobra matka co 

prawda wciąż w dużym stopniu odpowiada za dom i dzieci, ale obowiązki te dzieli pomiędzy siebie 

i męża lub partnera, co okazuje się koniecznością wynikłą z jej aktywności zawodowej.  

O spójnym wzorze – ideale matki, łatwiej mówić w kontekście stylu wychowywania dziec-

ka. Badani za najodpowiedniejszy uznawali styl umiarkowanie demokratyczny, tzn. taki, w którym 

kobieta dba o kontakt ze swoim dzieckiem, często z nim rozmawia i buduje więź opartą na rela-

cjach quasi-przyjacielskich, tj. jednostronnych, gdzie rodzic wysłuchuje trosk potomka, rozumie je 

i udziela mu porad, ale pod żadnym pozorem nie obciąża go własnymi problemami. Idealna 

współczesna mama jest zatem troskliwą, odpowiedzialną opiekunką, która kocha swoje dziecko 

bezwarunkowo i nie boi się okazywać mu własnych uczuć. Jest przy tym także cierpliwa i zawsze 

otwarta na rozmowę. Nade wszystko zaś dobra mama jest skoncentrowana na dziecku, przygląda 

się mu i ma zdolność dostrzegania jego potencjału, którego rozwój wspiera. Powyższe nie impli-

kuje jednak jej pobłażliwości. Przeciwnie, w oczach badanych dobra matka jest kobietą dojrzałą  

i rozsądną, która dbając o swoje dziecko, stawia mu nieprzekraczalne granice, których przestrze-

gania egzekwuje.  

Na podstawie uzyskanych w badaniu wypowiedzi, nie można stwierdzić, czy w opinii 

uczestników wywiadów grupowych dobra matka jest kobietą niepracującą lub przeciwnie – speł-

niającą się zawodowo. Co do tej kwestii istnieją rozbieżne opinie. Badani jednak byli skłonni 

uznać, że to od matki zależy, czy chce łączyć życie rodzinne z zawodowym, czy poświęcić się tyl-

ko sferze domowej. Każdy wybór, w ich opinii, powinien zostać przez otoczenie zaakceptowany, 

pod warunkiem, że sytuacja ekonomiczna rodziny na to pozwoli, a podjęta decyzja nie wpłynie 

negatywnie na dziecko i jego poczucie bezpieczeństwa. Dobra matka może być zatem zarówno 

pracownicą, jak i gospodynią domową, najważniejszym jest jednak to, aby styl życia, który obie-

rze przynosił jej satysfakcję (a rodzinie korzyści), bowiem idealna matka, jest kobietą szczęśliwą  

i doskonale odnajdującą się w swojej roli. 

Różnice w opiniach zauważono także w wypowiedziach dotyczących obowiązków domo-

wych pośrednio związanych z wychowywaniem dziecka i opieką nad nim, takich jak gotowanie, 

sprzątanie, pranie, czy robienie zakupów itd. Dla części badanych najodpowiedniejszym jest tra-

dycyjny podział obowiązków, w którym mężczyzna zarabia na rodzinę, a kobieta zajmuje się do-

mem i dziećmi. Z kolei dla innych rozwiązanie to jest niesprawiedliwe, w związku z czym uważają, 
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że rodzice, zwłaszcza ci pracujący, powinni dzielić się obowiązkami domowymi na pół. Niezależnie 

jednak od rekomendowanego porządku zadań domowych, badani byli jednomyślni co do roli ojca 

w życiu dziecka. Ich zdaniem obecność mężczyzny i jego aktywny, i stały udział w wychowaniu 

potomka jest równie ważny jak rola matki, dlatego czas spędzany z każdym z rodziców, abstrahu-

jąc od tego spędzanego razem, powinien być w miarę możliwości równy. W tym kontekście, ko-

biety wymagają od mężczyzn wsparcia w trudzie wychowania. Z kolei męskie grupy badanych 

wskazały, że poza chęcią pomocy swoim żonom i partnerkom, a także poza emocjonalną ko-

niecznością sprawowania opieki się nad dzieckiem, istnieje także inny powód, dla którego pragną 

być blisko swojej pociechy. Uczestnicy wywiadów żywią przekonanie, że każde z rodziców (matka 

i ojciec) przekazują dzieciom różne, przynależące tylko im wzorce zachowania oraz wartości. 

Przykładowo, kobieta daje dzieciom ciepło i delikatność, z kolei miłość ojców przejawia się w sta-

nowczości, dyscyplinie i pełnieniu funkcji autorytetu.  

Dobra matka w oczach badanych jest czuła i kochająca, dzięki czemu tworzy bliskie rela-

cje z dzieckiem. Uczucia jednak okazuje w sposób rozsądny, co oznacza, iż stawia potomkowi 

odpowiednie dla jego wieku i możliwości granice. Nie jest nadopiekuńcza i nadwrażliwa, dlatego 

pozostawia mu swobodę, zwiększaną wraz z upływem czasu. Ponadto, w zależności od własnych 

preferencji, realizuje się w domu bądź łączy obowiązki domowe z zawodowymi. Niezależnie jed-

nak od stylu życia, który wybierze, dobra matka dostrzega jak ważną rolę w życiu dziecka odgry-

wa ojciec, dlatego włącza go w proces wychowania. To jednak nie wszystko, gdyż dobra, wzor-

cowa mama, jako kobieta szczęśliwa i spełniona, poza szeregiem obowiązków rodzinnych, odnaj-

duje także chwilę tylko dla siebie, aby realizować własne pasje. Ułatwia jej to doskonałe zorgani-

zowanie czasu własnego i rodzinnego. 

Badani uważają stereotyp Matki-Polki za całkowicie anachroniczny, przynależący do tzw. 

czasów „komuny”, nie zaś do współczesności. Najbardziej oczywiste konotacje z nim związane 

mają wydźwięk pejoratywny. Należą do nich wizerunki kobiet „z siatami”, zaniedbanych cierpięt-

nic, które poświęciły się całkowicie sprawom męża i dzieci. Z drugiej zaś strony pojawiły się sko-

jarzenia pozytywne. Wiązały się one z obrazem osób realizujących się w domu, kochających  

i dbających o ciepło oraz rodzinną atmosferę, a nawet cieszących się prestiżem społecznym, wy-

nikającym ze statusu majątkowego (gdyż zasobność rodziny nie wymaga od kobiet pracy zawo-

dowej).  

O tym jak ważna społecznie jest rola matki świadczą odpowiedzi zawarte w module doty-

czącym złych matek. Badani byli bardzo zgodni co do tego, że ludzie szybko przypisują komuś tę 

niepochlebną etykietę, chociaż nie znają całego kontekstu zachowania osoby ocenianej. Granica 

pomiędzy dobrą matką popełniającą błędy, a złą jest niejasna. Dla jednych badanych zła matka 

to kobieta w nieodpowiedni sposób opiekująca się potomstwem, bo pozostawiająca dzieci samym 

sobie, z kolei innym wystarcza jedynie dźwięk płaczu niemowlęcia zza ściany, aby stwierdzić, że 

jego opiekunka jest wyrodną matką. 

Do najczęstszych konotacji dotyczących wyrażenia „zła matka” należą zaniedbywanie 

dziecka, egoizm lub nadopiekuńczość, alkoholizm, niedojrzałość i niewiedza dotycząca opieki nad 

dzieckiem, a także agresja (również słowna) wobec niego. Co interesujące, żeńskie grupy bada-

nych stosunkowo łatwo i bez wątpliwości wskazywały cechy, jakie posiadają matki zasługujące na 

miano złych. Z kolei mężczyźni w swoich ocenach wykazali się większą powściągliwością. Zwrócili 

oni uwagę, że błędy matki nie zaprzeczają jej miłości, zatem, jeżeli nie zagrażają życiu dziecka, 

osoby je popełniające nie zasługują na etykietę, o której mowa. O tym, że to kobiety są bardziej 

zaangażowane emocjonalnie w temat wychowania i  opieki nad dzieckiem świadczą również opo-
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wieści matek – uczestniczek wywiadów pogłębionych. Większość z nich spotkała się z uwagami, 

nieraz złośliwymi, dotyczącymi sposobów zajmowania się przez nie dzieckiem. Najczęściej oso-

bami wyrażającymi niepochlebne opinie okazywały się być inne kobiety, zwykle teściowe i matki, 

ale także i obce panie, np. z sąsiedztwa.  

Kolejny poruszany temat dotyczył postrzegania rodziny wielodzietnej. Jak się okazało, ist-

nieje negatywny stereotyp wiążący duże rodziny z biedą i zachowaniami patologicznymi, a co za 

tym idzie z nieakceptowanym społecznie „życiem na koszt państwa”, hałasem i bałaganem. Nie-

mniej jednak istnieją również pozytywne oraz neutralne skojarzenia związane z rodziną wielo-

dzietną. Zdaniem części badanych duże rodziny są przykładem świetnego zorganizowania, a ro-

dzice ci charakteryzują się dużą odwagą oraz zdolnościami tworzenia ciepłej, rodzinnej atmosfery. 

Opinie te należały do tych osób, którym dane było skonfrontowanie stereotypu z rzeczywistością 

jemu zaprzeczającą.  

Zarówno z opowieści uczestników wywiadów fokusowych, jak i z wypowiedzi pytanych 

matek wielodzietnych wynika, iż niektóre osoby nie akceptują wyjątku od typowego modelu 

(wzorcem najczęściej spotykanym jest 2+1, a w następnej kolejności 2+2), jakim jest posiadanie 

rodziny, w której wychowuje się więcej niż trójka dzieci. Kobiety z tej grupy spotykały się z nega-

tywnymi komentarzami ze strony członków rodziny, sąsiadów, kolegów i znajomych, a nawet 

obcych na ulicy i w tramwaju. Na szczęście, uwagi te okazują się być stosunkowo rzadkie i nieu-

ciążliwe. Częściej matki spotykają się z troską innych osób, które pytają o to, czy i jak sobie radzą 

z tak liczną gromadą dzieci. 

Zjawiskiem przeciwnym do wielodzietności, ale również odbiegającym od przeciętnego 

modelu rodziny jest zamierzona bezdzietność. Uczestnicy badania mają tolerancyjny stosunek do 

tego rodzaju decyzji i akceptują fakt, iż ktoś może nie chcieć potomstwa lub nie wyobrażać sobie 

siebie w roli rodzica. W opinii uczestników fokusów, to starsze pokolenie jest najbardziej krytycz-

nie nastawione do zjawiska zamierzonej bezdzietności. Jednak, co interesujące, pomimo deklaro-

wanej akceptacji i stwierdzeń, że każdy ma prawo decydować o swoim życiu, nie wszyscy badani 

rozumieją decyzję o nieposiadaniu dzieci przez pary bezdzietne. Nasi rozmówcy pytani o do-

mniemane powody rezygnacji z potomstwa wskazywali na czynniki, które można ocenić jako ne-

gatywne. Należały do nich trudne dzieciństwo, zagubienie życiowe, egoizm, nastawienie na roz-

wój i zysk, czy brak dojrzałości. Kobiety świadomie rezygnujące z macierzyństwa spotykają się 

zatem z niezrozumieniem społecznym oraz postrzegane są jako chłodne i nieempatyczne, z kolei 

małżeństwa nieposiadające dzieci kojarzone są z samotnością.  

Uczestnicy wywiadów grupowych wskazywali, że nikt nie ma prawa narzucać drugiej oso-

bie jakiegoś sposobu postępowania. Owo przekonanie wydaje się być powszechne, co potwier-

dzają wypowiedzi jeszcze bezdzietnych uczestniczek badania. Wskazują one, że nie spotykają się 

na ogół (z nielicznymi wyjątkami) z presją społeczną dotyczącą rodzicielstwa, ale raczej z jej lżej-

szą wersją – oczekiwaniami, które rosną w zależności od sytuacji finansowej i prywatnej kobiety, 

a także od jej wieku. Zauważają również, iż owe większe nadzieje dotyczące posiadania przez nie 

dzieci żywią przede wszystkim dziadkowie (przedstawiciele starszych pokoleń).  

Mając na uwadze deklaracje badanych matek, można stwierdzić, że wszelkimi siłami dążą 

one do określonego wzoru macierzyństwa, choć mimo wszystko nie da się ukryć, że model przez 

nie realizowany odbiega od wyobrażonego. W stosunku do dzieci, kobiety wcielają w życie zasady 

stylu demokratycznego, a zatem starają się utrzymywać z pociechą stały kontakt, prowadząc  

z nią regularne rozmowy. Niektóre matki uważają, że należy to robić od początku życia dziecka, 
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inne zaś czekają, aż będzie ono starsze, np. w wieku szkolnym. Ogólnie rzecz biorąc, badane 

matki odgrywają role łączące w sobie cechy autorytetu, menadżerki rodziny oraz przyjaciółki. 

Oznacza to, że poza udzielaniem wsparcia i rozmowami, stawiają one dzieciom granice i ustalają 

zasady funkcjonowania w domu, w tym rozdzielają odpowiednie dla nich obowiązki. Matki otwar-

cie przyznają, że trudno jest utrzymywać idealną proporcję wspomnianych trzech ról. Wiele z nich 

wprost mówi o tym, że nieraz są niekonsekwentne wobec swojego dziecka, zwłaszcza w kontek-

ście kar. Za namową latorośli nie tylko je łagodzą, ale i całkowicie z nich rezygnują. Ponadto wie-

le matek przyznaje się do nadopiekuńczości, a także rozpieszczania dziecka.  

Świadome tego, jak ważna w życiu potomstwa jest rola ojca, matki starają się w taki spo-

sób gospodarować czasem, aby dziecko spędzało równą jego ilość z każdym rodzicem. Niestety, 

niejednokrotnie rzeczywistość utrudnia realizację tych planów, a nawet je uniemożliwia. Ma to 

miejsce w sytuacji, gdy ojciec pracuje poza miejscowością zamieszkania, pracuje w weekendy, 

często wyjeżdża w delegacje czy też przebywa na emigracji zarobkowej lub system jego pracy 

wymusza nadgodziny. W wyniku takich okoliczności, ojciec spędza z dzieckiem przeważnie jedy-

nie weekendy, a obowiązek wychowawczy spada niemal w całości na matkę.  

Jak się okazało, w badanych rodzinach istnieją zajęcia, które wykonuje się tylko z tatą  

i tylko z mamą. Podział ten dotyczy rodzaju zabaw, ale także ogólnej kategorii zajęć. Nierzadko to 

matki odpowiadają w domu za dyscyplinę i wychowanie, natomiast ojcowie specjalizują się  

w zapewnianiu dziecku rozrywki. W ten sposób rodzice często grają rolę dobrego (tata) i złego, 

bo karzącego policjanta (mama), choć należy zauważyć, iż powyższe nie stanowi żadnej reguły.  

Z kolei podział obowiązków domowych zależy od tego, czy dwoje rodziców pracuje. Jeśli 

matka jest stale w domu, naturalnym jest, iż to ona zajmuje się mieszkaniem i dzieckiem. Z żad-

nej wypowiedzi nie wynikało, że mężczyzna nie udziela się w pracach domowych w ogóle. Prze-

ciwnie, kobiety w zdecydowanej większości uznawały, że mężowie i partnerzy im pomagają.  

Praca zawodowa kobiet wymusza równy podział obowiązków domowych pomiędzy mał-

żonków. Nie jest on jednak taki sam w rodzinie każdej z pytanych pań. W niektórych przypadkach 

małżonkowie, czy też partnerzy, równo dzielą się obowiązkami (zgodnie z deklaracjami), tj. kobie-

ta i mężczyzna wykonują te same czynności wymiennie, co jest uzależnione od ich zmian w pra-

cy. U innych zaś występuje podział na zajęcia tradycyjnie męskie i żeńskie, a w jeszcze innych 

rodzinach podział obowiązków zależy od tego, co każde z rodziców akurat lubi robić. Ogólnie 

rzecz biorąc, jeśli to tylko możliwe, mężczyźni udzielają się nie tylko w wychowaniu dziecka, ale 

także w czynnościach domowych, chociaż zakresy ich obowiązków bywają różne. 

Większość uczestniczek wywiadów pogłębionych pracuje i stara się godzić wszystkie sfery 

swojego życia w taki sposób, aby tworzyły one zgrany system. Jest to jednak bardzo trudne i jak 

przyznają, muszą rezygnować z tego, co w ich mniemaniu ma najmniejsze znaczenie. Zwykle jest 

to czas wolny albo ambicja utrzymywania idealnego porządku w domu. Priorytetem zaś jest 

dziecko, a zatem rola matki.  

Bardzo pomocni w godzeniu roli pracownicy, własnych ambicji i chęci rozrywek z obo-

wiązkami wynikającymi z macierzyństwa okazują się bliscy, którzy mogą zająć się dzieckiem  

w czasie nieobecności kobiety w domu. W pierwszej kolejności taką osobą jest mąż i dziadkowie 

dziecka, a następnie zaufani sąsiedzi i znajomi. Niezwykle istotne w łączeniu życia zawodowego  

z rodzinnym okazały się także elastyczne formy zatrudnienia. 
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Matki narzekają na małą ilość wolnego czasu, chociaż nigdy nie stwierdziły, że żałują swo-

jego poświęcenia wobec dziecka. Do najczęściej podejmowanych rozrywek należały te wykony-

wane w domu – seanse filmowe, korzystanie z internetu, czytanie książek. Matki rzadko korzysta-

ją z rozrywek poza domem, co ma zapewne związek z tym, iż nie mają one komu powierzyć na 

ten czas dzieci lub nie stać je na zbyt częste wizyty w kinie, restauracji czy teatrze itp.  

Badane matki w większości twierdzą, iż ich modele wychowawcze są zupełnie odmienne 

od tych stosowanych przez ich własne mamy. Zapytane o to, jakie zachowania matczyne przejęły 

z domu rodzinnego, miały trudności z odpowiedzią. Ostatecznie niektóre z uczestniczek wskazały, 

iż od własnych matek przejęły przede wszystkim dbałość o dom i jego organizację, a także war-

tości rodzinne i tradycje, związane z uroczystym obchodzeniem świąt oraz wspólnymi posiłkami. 

Znacznie więcej pojawiło się elementów odrzuconych. Jak się okazuje, dzisiejsze młode matki 

zupełnie odrzuciły stosowanie kar cielesnych, a także skróciły dystans emocjonalny pomiędzy 

sobą a dzieckiem. Dawniej kobiety miewały, zdaniem badanych, chłodny stosunek do potomstwa 

i chociaż opiekowały się nim, nie okazywały mu emocji. Można powiedzieć, że nie traktowały 

dziecka poważnie, tzn. jako partnera do rozmowy. Współcześnie, jak się wydaje, jest inaczej.  

W kolejnej części badania zapytano uczestniczki, kiedy ich zdaniem jest idealny czas na 

decyzję o posiadaniu dziecka. Jak się okazuje, nasze rozmówczynie miały wątpliwości, czy w ogó-

le „idealny moment” istnieje. Konkretny wiek, ich zdaniem, nie ma większego znaczenia, gdyż 

kobieta jest gotowa posiadać dziecko od ok. 20 do 40 roku życia, przy czym, jeżeli już go wska-

zywano, najczęściej wymieniano przedział od 25 do 35 roku życia. Biorąc zaś pod uwagę względy 

ekonomiczne, uczestniczki wywiadów reprezentują dwa podejścia. Pierwsze wiąże się z przeko-

naniem, iż na dziecko trzeba się zdecydować niezależnie od posiadanych zasobów finansowych  

i materialnych, gdyż te są niepewne i ulotne, i nigdy nie ma się pewności, że kiedykolwiek poja-

wią się w stopniu wystarczającym, natomiast drugie mówi o tym, że aby podjąć decyzję o spro-

wadzeniu dziecka na świat należy być odpowiednio zabezpieczonym ekonomicznie. Oznacza to, iż 

należy mieć stałą pracę (najlepiej na umowę o pracę, kiedy to wszystkie składki są odprowadza-

ne), odpowiednie dla trzech i więcej osób zarobki, a także własne, oddzielne od rodziców miesz-

kanie. Owa druga perspektywa wydaje się być popularniejsza. Obie wymienione grupy pań są 

jednak zgodne co do tego, iż idealny moment na dziecko wyznacza dojrzałość do pełnienia roli 

matki oraz świadomość wszystkich jej implikacji, a nade wszystko posiadanie szczerego pragnie-

nia opiekowania się dzieckiem (wystąpienie tzw. instynktu macierzyńskiego) i dzielenia się z nim 

miłością. Jednak nie tylko kobieta musi być dojrzała i odpowiedzialna. To samo dotyczy jej part-

nera.  

Zważywszy na powyższe, nie dziwią wypowiedzi kobiet bezdzietnych dotyczące obaw, ja-

kie odczuwają, kiedy myślą o macierzyństwie. Do grupy najpoważniejszych z nich należą obawy 

wychowawcze, a zatem dotyczącego tego, czy przekaże się dziecku najważniejsze wartości  

i umiejętności w taki sposób, aby wyrosło na dobrego, odpowiedzialnego i radzącego sobie  

z trudnościami w życiu człowieka, a także obawy finansowo-materialne. Wiążą się one nie tylko  

z lękiem przed tym, czy zarobki wystarczą na pokrycie wszystkich kosztów, jakie generuje opieka 

nad dzieckiem, ale także z obawami związanymi z powrotem do pracy i godzeniem życia zawo-

dowego z rodzicielstwem. Poza tym kobiety obawiają się także nieuniknionych modyfikacji stylu 

życia, z którymi wiążą się narodziny dziecka oraz zmian, które zachodzą w ciele w trakcie ciąży  

i porodu. Panie dopiero planujące posiadanie potomstwa odczuwają niepewność dotyczącą rów-

nież tego, czy po narodzinach dziecka otrzymają wsparcie ze strony najbliższych – przede wszyst-

kim partnera (lęk przed tym, czy ojciec dziecka podoła obowiązkom), ale także pozostałej rodziny 
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oraz obawę, czy znajdą dla malucha miejsce w pobliskim żłobku, czy przedszkolu, aby po odpo-

wiednim okresie, mogły wrócić do pracy. 

Obawy bezdzietnych są uzasadnione, o czym świadczą wypowiedzi badanych matek, któ-

re zmagają się zarówno z problemami finansowymi i z trudnościami w pracy, z problemem niedo-

stępności żłobków i przedszkoli lub z brakiem pomocy rodziny w wychowywaniu dzieci, z brakiem 

czasu dla siebie, jak i z szeregiem innych barier, z których kobiety nieposiadające jeszcze dzieci 

nie zdają sobie sprawy. Należą do nich utrudniony dostęp do lekarzy i specjalistów, brak miejsc  

w mieście przeznaczonych do zabaw małych dzieci, brak wystarczającej (niedrogiej lub darmo-

wej) oferty zajęć pozaszkolnych dla dzieci starszych, a także niedostosowana przestrzeń miejska 

dla kobiet z wózkami.  

Problemy pracownicze matek oraz wynikające z nich trudności finansowe są dla nich naj-

bardziej kłopotliwe. Już na etapie poszukiwania pracy, kobiety spotykają się z pytaniami o zamia-

ry prokreacyjne i czują, że od odpowiedzi na nie zależy to, czy otrzymają stanowisko. Następnie, 

kiedy już posiadają zatrudnienie (za sukces poczytują sobie umowę o pracę), odczuwają lęk przed 

tym, czy mogą pozwolić sobie (aby nie stracić pracy) na zwolnienie lekarskie w czasie ciąży  

i roczny, przysługujący im przecież, urlop. Kiedy i ten etap jest zakończony i kobieta wraca do 

firmy, bywa że obawia się wyjść po 7 godzinach na karmienie, ponieważ i to nie zawsze jest mile 

widziane, a co dopiero wychodzić wcześniej, aby pójść z dzieckiem do lekarza, czy odebrać je  

z przedszkola. Tymczasem w aktualnych warunkach ekonomicznych, posiadanie stałego zatrud-

nienia obojga rodziców jest pożądane, ponieważ wychowanie dziecka wiąże się ze sporymi wy-

datkami. Uczestniczki wywiadów zwracają uwagę na wysokie koszty nie tyle codziennych zaku-

pów, co na opłaty związane z uczęszczaniem dziecka do żłobka czy przedszkola (nie wspominając 

o kosztach opiekunki), a następnie do szkoły (wyprawka szkolna, podręczniki) oraz na zbyt wyso-

kie ceny biletów do miejsc gwarantujących dzieciom rozrywkę (kino, bawialnie, parki rozrywki 

itd.), a także biletów komunikacji miejskiej. Na szczęście, wiele z uczestniczek wywiadów pogłę-

bionych może liczyć na pomoc dziadków dziecka, zarówno w zakresie pożyczek finansowych, jak  

i opieki. Prawdziwa trudność zaczyna się w momencie, gdy są oni jeszcze czynni zawodowo, są 

schorowani lub mieszkają daleko, wobec czego nie mogą zająć się wnukiem. Wobec powyższego, 

nie dziwi fakt, iż w części badanych gmin o najwyższym wskaźniku dzietności związki rodzinne są 

silne, a lokalna społeczność tworzy wspólnotę, a zatem idealne środowisko dla wychowywania 

dziecka.  

W obliczu tych problemów, zapytano badanych o to, co można by zrobić i jakie rozwiąza-

nia wprowadzić, aby poprawić sytuację rodzin w Polsce. Palącą potrzebą okazała się konieczność 

zmiany postaw pracodawców względem matek pracujących (oraz rodziców w ogóle). Zdaniem 

uczestników badania, należy uświadamiać społeczeństwo, że macierzyństwo, czy rodzicielstwo to 

nie tylko kwestia indywidualna, ale i społeczna, a zatem należy tworzyć swoisty klimat tolerancji 

dla potrzeb rodziny, w tym propagować modę na ojcostwo. Ponadto, co także wiąże się z kwestią 

zmian postaw pracodawców, należy wprowadzić rozwiązania służące większemu rozpowszechnie-

niu elastycznego czasu pracy oraz pozwolić kobietom z małymi dziećmi wybierać zmiany, na które 

chcą pracować, tak, aby ułatwić im uzgodnienie i dopasowanie grafików z innymi opiekunami 

dziecka. Dobrym rozwiązaniem dla rodzin byłoby również przekonywanie pracodawców do inwe-

stowania w przyzakładowe żłobki, czy przedszkola, co ułatwiłoby kobietom powrót do obowiąz-

ków zawodowych po okresie urlopu macierzyńskiego. Ogólnie rzecz biorąc, jedną z największych 

potrzeb, jakie dostrzegają badani, jest zwiększenie dostępności żłobków i – w mniejszym stopniu 

– przedszkoli, co oznacza nie tylko potrzebę utworzenia większej liczby placówek, ale i uelastycz-
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nienia ich godzin pracy w taki sposób, aby rodzic mógł dziecko odebrać po pracy, a nie w jej 

trakcie lub prosić o jego odebranie osoby trzecie.  

Z kolei, jeżeli wyborem kobiety jest wyłącznie wychowywanie dziecka, zwłaszcza w pierw-

szych, kluczowych latach jego życia, badani wskazywali, iż państwo powinno opłacać za matki  

w tym czasie składki emerytalne. Obowiązek wychowania dziecka jest ciężką pracą, dlatego ko-

biety decydujące się na jej podjęcie w takim wymiarze, nie powinny być pozostawiane bez 

wsparcia.  

Trudno z kolei o odpowiednie rozwiązania problemów finansowych. Ich podstawą jest 

brak pracy, a zatem najważniejszą kwestią jest zwalczanie problemu bezrobocia. Poza tym kobie-

ty wskazywały między innymi na konieczność modyfikacji zasiłków (w tym becikowego) w postaci 

zwiększenia ich kwoty i złagodzenia kryteriów ich przyznania, a także na większą pomoc państwa 

lub gminy w otrzymaniu mieszkania, wprowadzenie większych ulg podatkowych dla rodziny oraz 

wyższej płacy minimalnej, a także ustalenie niższych opłat, np. za media, czy za korzystanie  

z transportu publicznego, co jest szczególnie ważne dla rodzin wielodzietnych. Znacznym uła-

twieniem byłoby także sponsorowanie przez gminę lub prywatne firmy szczególnie uzdolnionych 

dzieci (w postaci stypendium i organizowania różnego rodzaju zajęć), a także rozwiązanie pro-

blemu drogich, stale zmieniających się podręczników w szkołach.  

Wśród pozostałych ułatwień roli matki pojawiła się konieczność prowadzenia kampanii 

skutecznie informującej społeczeństwo o prorodzinnych działaniach (rozwiązaniach) państwa  

i samorządów, kampanii społecznych promujących macierzyństwo, kursów kształtujących umie-

jętności interpersonalne lekarzy i szkoleń dla pedagogów z zakresu pierwszej pomocy i właściwe-

go reagowania w sytuacji zagrożenia życia bądź zdrowia ucznia, a także kursy dla rodziców obej-

mujące zagadnienia opieki nad dzieckiem. 

Ostatni moduł badania obejmował oceny uczestników wywiadów dotyczące wymienionych  

w kwestionariuszu rozwiązań rządowych oraz samorządowych, mających na celu wspieranie ro-

dzin. Ogólna ocena polityki rodzinnej (zarówno eksperci, jak i uczestnicy badania wskazują, iż  

w Polsce polityka prorodzinna nie istnieje), jak można się było spodziewać, była niska, zwłaszcza 

wśród osób, które mają doświadczenia związane z działaniami prorodzinnymi w krajach Europy 

Zachodniej. Jak się okazało, najwyżej oceniane pod względem skuteczności wspierania rodziny są 

urlopy dla rodziców, finansowanie przedszkoli, zasiłek macierzyński oraz ulgi podatkowe. Z kolei 

najniższe przeciętne noty uzyskał zasiłek rodzinny oraz becikowe. Co interesujące, dwa ostatnie 

są najlepiej znane uczestnikom badania, z kolei najmniej osób słyszało kiedykolwiek o dofinanso-

waniu dziennego opiekuna oraz niani.  
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Opis próby badawczej 

Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) w aglomeracji górnośląskiej  

– mężczyźni 

Badanie fokusowe, w którym wzięli udział mężczyźni zamieszkujący aglomerację górno-

śląską odbyło się 25.03.2015 roku w Katowicach. W dwóch badanych grupach wzięło udział łącz-

nie 20 reprezentantów województwa śląskiego. Wszyscy zostali dobrani w sposób celowy. 

Pierwsza grupa mężczyzn (FGI1M) była bardzo zróżnicowana. Średnia wieku uczestników 

wynosiła 35 lat. Najmłodszy badany miał 21, a najstarszy 48 lat. Wśród uczestników pierwszego  

z fokusów znalazło się ośmiu mężczyzn pracujących i dwóch bezrobotnych, a także siedmiu będą-

cych w związku małżeńskim, dwóch w partnerskim, a  jeden pozostawał samotny. Ośmiu męż-

czyzn było ojcami, z czego pięciu wychowywało jedno dziecko, a trzech dwójkę. Z kolei pozostali 

– bezdzietni, zgodnie oświadczyli, że pragną w przyszłości posiadać potomstwo. Wśród badanych 

z pierwszej grupy dominowały osoby o wykształceniu średnim i policealnym (sześć os.). Szkołę 

wyższą ukończyło trzech mężczyzn, zaś jeden rozmówca posiadał wykształcenie zasadnicze za-

wodowe. 

Druga grupa mężczyzn (FGI2M) okazała się młodsza. Średnia wieku uczestników wynosiła 28 

lat. Najmłodszy badany miał 20, zaś najstarszy 40 lat. Wśród pytanych mężczyzn dziewięciu pra-

cowało, a jeden był nieaktywny zawodowo. W związku małżeńskim pozostawało jedynie dwóch 

uczestników badania, natomiast w partnerskim siedmiu. Jeden z rozmówców był natomiast osobą 

samotną. W drugiej grupie fokusowej dokładnie połowa pytanych pełniła rolę ojca, z czego trzech 

mężczyzn wychowywało jedynaka (lub jedynaczkę), zaś dwóch opiekowało się dwójką dzieci. 

Pozostali mężczyźni zgodnie zadeklarowali, iż pragną w przyszłości mieć potomstwo. Druga grupa 

mężczyzn okazała się być nie tylko młodsza, ale także lepiej wykształcona. Czterech mężczyzn 

posiadało wykształcenie wyższe, natomiast sześciu średnie (w tym policealne). 

Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) w aglomeracji górnośląskiej – kobiety   

W tym samym dniu, tj. 25.03.2015 r. odbyło się badanie fokusowe, w którym uczestniczy-

ły kobiety zamieszkujące aglomerację. W dwóch grupach wzięło udział łącznie 20 reprezentantek 

województwa śląskiego. Podobnie jak w przypadku mężczyzn, wszystkie zostały dobrane w spo-

sób celowy. 
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Pierwsza grupa kobiet8 (FGI1K) charakteryzowała się średnią wieku wszystkich uczestniczek 

na poziomie 36 lat. Najmłodsza z nich miała 22, zaś najstarsza 48 lat. Wśród rozmówczyń znala-

zły się trzy panie posiadające wykształcenie wyższe, pięć o wykształceniu średnim i policealnym 

oraz jedna z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Siedem z nich było osobami pracującymi, 

a pojedyncze posiadały status bezrobotnej i nieaktywnej zawodowo. Większość (sześć os.) żyje  

w związku małżeńskim, dwie tworzyły relacje nieformalne, natomiast jedna była osobą samotną. 

Ponad połowa badanych kobiet doświadczyła macierzyństwa, z czego cztery posiadają dwójkę 

dzieci, jedna wychowuje trójkę, a kolejna jedynaka. Spośród trzech pozostałych pań, dwie pragną 

w przyszłości zostać matkami, a jedna się waha.  

Druga grupa kobiet (FGI2K) okazała się nieco młodsza od poprzedniej. Średni wiek badanych 

wynosił 34 lata, z czego najmłodsza miała 21, zaś najstarsza 48 lat. Dyplom uczelni wyższej po-

siadały dwie panie, natomiast po cztery posiadają wykształcenie średnie (w tym policealne) oraz 

zasadnicze zawodowe. Spośród uczestniczących w spotkaniu kobiet, sześć pracuje, trzy są nieak-

tywne zawodowo, a jedna jest bezrobotna. W tej grupie nie pojawiły się osoby samotne, zaś do-

kładnie połowa jest w związku partnerskim oraz małżeńskim. Osiem kobiet posiadało dzieci,  

z czego po dwie wychowują jedynaka, posiadają dwójkę oraz trójkę dzieci. Z kolei jedna  

z uczestniczących była matką szóstki. Pozostała dwójka (bezdzietnych) deklaruje chęć posiadania 

dzieci.   

Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) w wybranej gminie (matki) 

Pozostałe zogniskowane wywiady grupowe zostały zrealizowane w Pszczynie i Rybniku 

(26.03.2015 r.) oraz w Strumieniu i Istebnej (31.03.2015 r.). Udział w nich wzięło po 8 matek 

zamieszkujących wymienione gminy. Wszystkie zostały dobrane w sposób celowy.  

Pierwsza grupa matek (FGI Pszczyna) okazała się bardzo młoda. Średnia wieku ośmiu ko-

biet wynosiła 31 lat. Najmłodsza badana miała 20, zaś najstarsza 42 lata. Grupa pszczyńska oka-

zała się być bardzo zróżnicowana pod względem posiadanego wykształcenia. Tylko jedna uczest-

niczka posiadała dyplom wyższej uczelni, cztery miały wykształcenie średnie (i policealne), jedna 

zawodowe a dwie pozostałe gimnazjalne lub niższe. Połowa rozmówczyń pracowała, zaś trzy były 

bezrobotne, a jedna pozostawała nieaktywna zawodowo. W związku małżeńskim żyło pięć pyta-

nych matek, zaś trzy w nieformalnym. Połowa wychowywała po jednym dziecku, dwie zaś posia-

dały dwójkę, natomiast wśród pozostałej dwójki, pierwsza była matką trójki pociech, zaś kolejna 

piątki. 

Druga grupa matek (FGI Rybnik) była nieco starsza od poprzedniej. Średnia wieku badanych 

wynosiła 32 lata. Najstarsza kobieta biorąca udział w wywiadzie skończyła 40 lat, z kolei najmłod-

sza 20. Podobnie jak w grupie pszczyńskiej, tylko jedna kobieta miała wykształcenie wyższe. Po-

została siódemka w większości miała wykształcenie zasadnicze zawodowe (pięć os.) a następnie 

średnie i policealne (dwie os.). Ponadto większość (pięć os.) badanych matek była bezrobotna,  

a jedynie trzy pracowały. Grupa rybnickich rozmówczyń podzieliła się na pół pod względem stanu 

cywilnego – pierwsza połowa była w związku małżeńskim, a druga w partnerskim. Cztery badane 

z tej grupy wychowywały dwójkę dzieci, a dwie jedno. Pozostałe panie opiekowały się trójką po-

tomstwa. 

                                           
8 W pierwszej grupie kobiet jedna osoba nie uzupełniła kwestionariusza rekrutacyjnego, dlatego wymieniana charaktery-
styka obejmuje 9 a nie 10 uczestniczek I FGI kobiet. 
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Trzecia grupa matek (FGI Strumień) pod względem średniej wieku była podobna do opisy-

wanej poprzednio (średnia 32 lata). Najmłodsza członkini grupy strumieńskiej skończyła 24, zaś 

najstarsza 41 lat. Uczestniczki wywiadu fokusowego były lepiej wykształcone od grup pszczyń-

skiej czy rybnickiej – połowa z badanych posiadała wykształcenie wyższe, zaś po dwie średnie  

(w tym policealne) oraz zasadnicze zawodowe. Zaproszone matki mieszkające w Strumieniu  

w większości pracowały. Tylko dwie pozostawały bez zatrudnienia. W przeciwieństwie do grup  

z dużego i średniego miasta, niemal wszystkie uczestniczki wywiadu były w związku małżeńskim 

(7 os.), a tylko jedna tworzyła związek partnerski. Co do wielkości rodziny, połowa badanych 

wychowywała dwójkę dzieci, dwie kobiety były matkami trójki, a jedna czwórki dzieci. Jedyna-

kiem opiekowała się tylko jedna pytana.   

Czwarta grupa matek (FGI Istebna) była zdecydowanie najstarszą. Średnia wieku uczestni-

czek wynosiła 40 lat. Najmłodsza badana w Istebnej miała 26, natomiast najstarsza 46 lat. W tej 

grupie matek żadna z uczestniczek nie posiadała wykształcenia wyższego. Trzy kobiety ukończyły 

szkołę średnią lub policealną, a pięć zasadniczą zawodową. Dokładnie połowa pracowała zawo-

dowo, a druga połowa była nieaktywna pod tym względem. Większość kobiet żyło w związku 

małżeńskim, zaś dwie w partnerskim. Pod względem liczby dzieci grupa była bardzo zróżnicowa-

na. Jedynaka wychowywała jedna uczestniczka, podobnie jak w przypadku dwójki dzieci. Pozo-

stałe badane były matkami wielodzietnymi, w tym dwie posiadały trójkę, kolejne dwie czwórkę, 

zaś jedna członkini grupy była matką sześciorga dzieci.  

Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI) z ekspertami – wybrane gminy 

W każdej z czterech wskazanych gmin zostały wyznaczone osoby, które w badaniu pełniły 

rolę ekspertów ds. polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rodzinnej prowa-

dzonej przez samorząd. Były to osoby zarówno zatrudnione w ośrodkach pomocy społecznej, jak  

i w urzędach gmin. Warunkiem ich zaproszenia do badania była wiedza z zakresu podejmowa-

nych przez jednostkę samorządu terytorialnego działań mających na celu wspieranie rodziny  

i prokreacji. 

Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI) z matkami jednego lub dwójki dzieci – 

aglomeracja 

 Do grupy matek jednego lub dwójki dzieci zostały zrekrutowane panie, które mieszkają  

w aglomeracji górnośląskiej (w tej grupie znalazły się osoby z Katowic, Bytomia, Siemianowic 

Śląskich, Gliwic, Dąbrowy Górniczej, Zabrza, Świętochłowic, Mysłowic, Sosnowca, Rudy Śląskiej 

oraz Chorzowa) i wychowują jedno lub dwoje dzieci, przy czym co najmniej jedno z nich mogło 

mieć maksymalnie 12 lat. Grupa była zróżnicowana, jeżeli chodzi o wiek składających się na nią 

matek. Najmłodsza uczestniczka miała 24, zaś najstarsza 44 lata.  

Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI) z matkami wielodzietnymi  

– aglomeracja 

Do tej grupy badanych zostały zaliczone kobiety zamieszkujące aglomerację, którym przy-

sługuje Karta Dużej Rodziny, a więc takie, które wychowują co najmniej trójkę dzieci (przy czym 

jednym z kryteriów doboru był wiek przynajmniej jednego dziecka niższy od 12 roku życia). Zre-
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krutowane kobiety pochodziły z Siemianowic Śląskich, Bytomia, Chorzowa, Rudy Śląskiej, Święto-

chłowic, Dąbrowy Górniczej, Gliwic oraz Katowic. Większość z uczestniczek badania, tj. trzynaście 

kobiet wychowywało trójkę dzieci, jedna czwórkę, a kolejna szóstkę. Najstarsza matka w tej gru-

pie miała 47, najmłodsza 31 lat.  

Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI) z kobietami bezdzietnymi, ale pragną-

cymi lub niewykluczającymi potomstwa – aglomeracja 

W badaniu wzięło udział 15 kobiet, które żyją w stałych związkach i chociaż jeszcze nie 

posiadają potomstwa, pragną mieć dzieci w przyszłości lub aktualnie planują rodzicielstwo. Były 

to kobiety zamieszkujące następujące miasta aglomeracji: Katowice, Sosnowiec, Chorzów, Sie-

mianowice Śląskie, Świętochłowice, Dąbrowa Górnicza, Ruda Śląska, Bytom, Gliwice oraz Zabrze. 

Badane bezdzietne były zróżnicowane pod względem wieku, wykształcenia i stanu cywilnego, 

chociaż w grupie dominowały te, które już ukończyły lub właśnie kończą studia wyższe oraz te, 

które tworzą związki partnerskie. Najstarsza reprezentantka miała 35, zaś najmłodsza 25 lat.  

Tabela 2. Lista uczestniczek9 wywiadów pogłębionych wraz z krótką  
charakterystyką10 

MATKI JEDNEGO  

LUB DWÓJKI DZIECI 
MATKI WIELODZIETNE (3+) KOBIETY BEZDZIETNE 

 Agata – 27 lat, żyje w związku 

partnerskim i wychowuje 2 dzieci. 

Posiada wykształcenie zasadnicze 

zawodowe. Pracuje.  

 Agnieszka – 35 lat. Matka jedne-

go dziecka, mężatka. Jest osobą 

pracującą i posiada wykształcenie 

wyższe.  

 Alina – 34 lata, mężatka, matka 

jednego dziecka. Pracuje i posiada 

wykształcenie średnie. 

 Aneta – 40 lat. Matka dwójki 

dzieci, mężatka. Posiada wykształce-

nie zasadnicze zawodowe. Jest bez-

robotna. 

 Anna – 32 lata, w związku mał-

żeńskim, pracująca, posiada jedno 

dziecko. 

 Aurelia – 30 lat. Ma wykształce-

nie średnie, jest zatrudniona. Mężatka 

wychowująca jedno dziecko.  

 Barbara – 34 lata. Ukończyła 

szkołę średnią, pracuje. Prywatnie 

 Grażyna – 42 lata, mężatka  

i matka trzech córek. Pracuje i posia-

da wykształcenie średnie. W wolnych 

chwilach czyta książki.  

 Gabriela – 31 lat. Jest mężatką 

posiadającą trójkę dzieci. Ma wy-

kształcenie wyższe, a z zawodu jest 

nauczycielką.  

 Hanna – 31 lat, mężatka wycho-

wująca trójkę dzieci. Zatrudniona, 

posiadająca wykształcenie średnie.  

 Helena – 47 lat. Wraz z mężem 

wychowuje  trójkę dzieci. Posiada 

wykształcenie średnie i pracuje jako 

położna.  

 Iwona – 34 lata. Mężatka posia-

dająca trójkę dzieci, nieaktywna 

zawodowo ze względu na chorobę. 

Posiada wykształcenie średnie. 

 Irena – 31 lat. Mężatka i matka 

trójki dzieci, posiada wykształcenie 

wyższe. Pracuje jako fizjoterapeutka 

(aktualnie na urlopie macierzyńskim).  

 Laura– 33 lata. Ma wykształcenie 

średnie/policealne. Prowadzi własną 

działalność handlową, mieszka wraz  

z partnerem. Czyta dużo książek  

i interesuje się muzyką. 

 Lucyna – 35 lat. Posiada wyższe 

wykształcenie. Zawodowo realizuje 

się jako kosmetyczka i dodatkowo 

udziela korepetycji z angielskiego. 

Otwarta na przyjaciół. Tworzy zwią-

zek partnerski. 

 Łucja – 29 lat. Żyje w związku 

partnerskim. Pracuje zawodowo. Ma 

wykształcenie średnie/policealne. 

  Małgorzata – 25 lat. Aktualnie 

kończy studia. Studiuje na dwóch 

kierunkach związanych z zarządza-

niem, a dodatkowo pracuje zawodo-

wo. Mieszka wraz z partnerem. Jest 

osobą nie tylko ambitną, ale i aktyw-

ną – uprawia bieganie i uczęszcza na 

siłownię.  

 Maria – 30 lat. Pracuje zawodo-

wo, żyje w związku nieformalnym. 

                                           
9 Dla zachowania anonimowości, imiona wszystkich uczestniczek badania zostały zmienione. Co więcej, dla ułatwienia 
identyfikacji grupy, do której przynależą osoby cytowane w raporcie, do każdej z nich dopasowano odpowiedni zakres 
liter, od których rozpoczynają się przyporządkowane imiona. W ten sposób badane matki jednego lub dwójki dzieci 
noszą imiona zaczynające się na litery od A do E; matki wielodzietne od F do K; zaś kobiety bezdzietne od L do Z. 
10 Charakterystyki powstały na podstawie kwestionariuszy rekrutacyjnych oraz informacji uzyskanych od badanych na 
początku wywiadu. 
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MATKI JEDNEGO  

LUB DWÓJKI DZIECI 
MATKI WIELODZIETNE (3+) KOBIETY BEZDZIETNE 

żona i matka jednego dziecka.  

 Celina– 32 lata, żona, matka 

jednego dziecka. Posiada wykształce-

nie średnie, jest czynna zawodowo – 

pracuje.  

 Dagmara – 40 lat, zatrudniona, 

prywatnie mężatka i matka dwójki 

dzieci. Posiada wykształcenie średnie.  

 Danuta – 29 lat. Żona oraz matka 

jednego dziecka. Posiada wykształce-

nie wyższe oraz pracuje. 

 Daria – 44 lata. Pracuje, posiada 

wykształcenie średnie. Jest żoną,  

a także matką dwójki dzieci. 

 Dorota – 24 lata, wykształcenie 

średnie, zatrudniona. Wraz z partne-

rem wychowuje dwójkę dzieci.  

 Edyta – 24 lata. Matka jednego 

dziecka, mężatka. Posiada wykształ-

cenie średnie i jest nieaktywna zawo-

dowo.  

 Ewa – 32 lata. Żona, matka dwój-

ki dzieci, pracująca. Posiada wy-

kształcenie wyższe.  

 Ewelina –36 lat. Matka dwójki 

dzieci, żyjąca w związku partnerskim. 

Posiada wykształcenie średnie, pracu-

je.  

 Jadwiga – 42 lata. Posiada wy-

kształcenie wyższe, mężatka wycho-

wująca trójkę dzieci. Jest aktywna 

zawodowo. 

 Jagoda – 32 lata. Mężatka wy-

chowująca trójkę dzieci. Bezrobotna, 

posiada wykształcenie zasadnicze 

zawodowe.  

 Janina –39 lat, matka czwórki 

dzieci z czego najmłodsze ma nie-

spełna dwa lata, mężatka. Jest bez-

robotna, ale szuka pracy. Posiada 

wykształcenie średnie.  

 Jolanta – 44 lata. Mężatka, pra-

cująca matka szóstki dzieci. Posiada 

wykształcenie średnie.  

 Julita – 32 lata. Wraz z partnerem 

wychowuje trójkę dzieci. Aktualnie 

nie pracuje, ale podkreśla, że cały 

czas była aktywna zawodowo. Posia-

da wykształcenie średnie.  

 Kamila – 31 lat. Matka trójki 

dzieci, które wychowuje z mężem. 

Pracuje, posiada wykształcenie śred-

nie. 

 Katarzyna – 47 lat. Matka trójki 

dzieci, mężatka. Pracuje, posiada 

wykształcenie średnie.  

 Kinga – 35 lat. Jest mężatką 

wychowującą trójkę dzieci. Aktualnie 

bezrobotna, z wykształceniem śred-

nim.  

 Klara – 37 lat. Wraz z partnerem 

wychowuje trójkę dzieci. Posiada 

wykształcenie wyższe, pracuje.  

 

Posiada wykształcenie wyższe. 

 Marianna – 31 lat. Zatrudniona  

w jednej z uczelni wyższych w regio-

nie. Posiada wykształcenie wyższe.  

W związku partnerskim żyje od 4 lat. 

Aktywna, najbardziej lubi pływanie. 

 Marta – 25 lat. Absolwentka Poli-

techniki Śląskiej. Nie pracuje. Żyje  

w związku partnerskim. Lubi podró-

żować, jest pasjonatką sportu i sztuki. 

 Martyna – 25 lat. Aktualnie koń-

czy studia o specjalizacji psychologia  

w biznesie. Pracuje w banku. Żyje  

w związku partnerskim i aktualnie 

przygotowuje się do ślubu. 

 Natalia – 28 lat. Posiada wy-

kształcenie średnie/policealne. Od 

sześciu lat jest mężatką. Pracuje 

zawodowo. Przygotowuje się do 

posiadania potomstwa. 

 Olga – 30 lat. Ma wyższe wy-

kształcenie. Pracuje zawodowo – jest 

zatrudniona w szpitalu. Od trzech lat 

żyje w związku partnerskim. 

 Patrycja – 30 lat. Posiada wy-

kształcenie wyższe. Zawodowo zaj-

muje się nieruchomościami. Od 

trzech lat żyje w związku partner-

skim. Interesuje się designem, foto-

grafią, a także fitnessem. 

 Renata – 26 lat. Od 6 miesięcy  

w związku małżeńskim. Posiada wy-

kształcenie wyższe oraz pracuje 

zawodowo w biurze podróży.  

 Sylwia – 25 lat. Żyje w związku 

partnerskim. Pierwsze studia ukoń-

czyła, ale dodatkowo studiuje prawo. 

Pasjonatka piłki nożnej. Zatrudniona 

w małej firmie. 

 Urszula – 32 lata. Żyje w związku 

partnerskim. Posiada wykształcenie 

wyższe i pracuje zawodowo w schro-

nisku dla zwierząt. 

 Wioletta – 28 lat, wyższe wy-

kształcenie. Aktywna zawodowo –  

ma własną działalność, ale pracuje 

dodatkowo w biurze. Mieszka z part-

nerem. Interesuje się zdrowiem, 

beletrystyką oraz teatrem. 

Źródło: Opracowanie własne ROPS.
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CZĘŚĆ I:  

Rola matki – wyobrażenie  

i odbiór społeczny 
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Rozdział I 

MATKA. MODEL WYOBRAŻONY 

Współcześnie trudno jest mówić o jednym, podzielanym przez ogół społeczeństwa, ideale 

współczesnej matki. Uczestnicy badania byli zgodni co do zachowania wzorcowej rodzicielki wo-

bec potomstwa, ale nie potrafili wspólnie określić, czy lepiej byłoby, gdyby kobieta po urodzeniu 

dziecka pozostała w domu, zgodnie z tradycyjnym modelem, czy lepszym rozwiązaniem dla ro-

dziny byłoby, gdyby wróciła do pracy. Zróżnicowanie poglądów dostrzega się również na polu 

podziału obowiązków rodzinnych. Wśród badanych pojawili się zarówno zwolennicy wizji kobiety-

matki dbającej przede wszystkim o ognisko domowe i zajmującej się sprawami „kobiecymi”, jak  

i podejścia egalitarnego w zakresie podziału zajęć w domu pomiędzy płcie. Punktem wspólnym 

dla tych grup okazało się zagadnienie zakresów obowiązków rodzicielskich kobiet i mężczyzn. 

Rozmówcy i rozmówczynie kładą szczególny nacisk na rolę ojca w wychowaniu potomstwa. Męż-

czyzna powinien być przede wszystkim obecny przy dziecku i na równi z matką nim się opiekować 

i je wspierać.  

Kim zatem jest dla badanych idealna matka? Przede wszystkim jest kobietą szczęśliwą, 

spełniającą się w różnych obszarach swojego życia: zawodowym, towarzyskim oraz nade wszyst-

ko domowym. Dla wzorcowej matki, potomek jest największym priorytetem, ale zdaje sobie ona 

sprawę z tego, że jego szczęście zależy również i od niej samej, dlatego nie zaniedbuje siebie – 

ani pod względem wyglądu fizycznego, ani własnego rozwoju wewnętrznego. Dobra mama jest 

zatem opiekuńcza i troskliwa. Nie tylko zajmuje się dzieckiem, ale pilnie obserwuje jego rozwój  

i dostrzega jego potrzeby, nie tylko fizjologiczne, ale także materialne i przede wszystkim psy-

chiczne – jest świadoma konsekwencji swoich zaniedbań w tej dziedzinie. 

Ja to tak rozumiem, że to co zaniedbam teraz w dzieciństwie, to ten problem i tak do mnie wróci. 

Więc staram się być i podejmować takie odpowiedzialne decyzje, żeby dzieci były i bezpieczne,  

i zaopiekowane. I również myślę o ich przyszłości, czyli o edukacji, o zajęciach, o rozmowach i tego 

typu rzeczach. Trzeba być odpowiedzialnym, bo z tego dziecka będzie kiedyś dorosły człowiek  

i trzeba o tym myśleć już na etapie wyborów wcześniejszych. (…)Dla mnie przede wszystkim dziec-

ko powinno być zadbane. Czyste, ubrania czyste, wyprasowane. Ma być wyprowadzone na spacer 

jak jest małe. Odpowiednie żywienie, wizyty u lekarza. Ja często myślę, że ktoś w dzieciństwie coś 

zaniedbał, bo dziecko ma jakiś ząb źle wyrośnięty. Jakieś rzeczy, które można było gdzieś w dzie-

ciństwie zrobić, a w życiu dorosłym dzieci mają pretensje i żal do rodziców. Czy dziecko ma np. 

problemy ze stopami. Tego wszystkiego trzeba pilnować w dzieciństwie. (FGI1K) 
 

- Na pewno wsparcie dziecka.  

- Tak, psychiczne. 
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- Czy jeszcze jak w przedszkolu czy coś, tam się pojawiają konflikty, to żeby i tłumaczyć i też wspie-
rać to dziecko, i tłumaczyć, i pokazywać właśnie tą opiekuńczość. 

- Że to dziecko zawsze przyjdzie do mamy, a mama jakoś tam czy pomoże, czy doradzi 

- Taka opieka i fizyczna, i psychiczna. (FGI1K ) 

Opiekuńczość jest powiązana z poczuciem obowiązku wobec podopiecznego, dlatego też 

kolejną cechą wskazywaną przez uczestników wywiadów grupowych była odpowiedzialność.  

W kontekście idealnej matki definiowano to pojęcie jako zainteresowanie dzieckiem w każdym 

momencie dnia, także wtedy, gdy jest ono pod opieką innej osoby. Oznacza to, że idealna matka 

wie, że niezależnie od wszystkiego, to ona odpowiada za stan i czyny swojego potomstwa, po-

winna zatem zawsze trzymać rękę na pulsie w kwestiach dotyczących jej dziecka.  

- Ja mogę też tak powiedzieć na przykładzie, bo pracowałam w żłobku, bo z wykształcenia jestem 

opiekunką dziecięcą. Więc tak zwana odpowiedzialność rodziców, a rodziców. Jest telefon do rodzi-

ca, że dziecko systematycznie ma biegunkę dziesięć razy w ciągu dwóch godzin. Dzwoni się do 

mamy o przyjście, zabranie gdzieś, umieszczenie od razu do lekarza, żeby wiadomo została spraw-

dzona diagnostyka na jakich zasadach, co się dzieje. Matka staje się arogancka. Ja rozumiem, wa-

runki pracy, wiem, że pracę trzeba szanować, ale matka staje się arogancka. Precyzując to w ten 

sposób, że ona dopiero przyszła do pracy i nie jest w stanie po godzinie czasu przyjść, sobie zabrać 

to dziecko. I my nie mamy co z tym zrobić. My mamy ręce zawiązane. Wiadomo, że przewijamy, 

myjemy i coś takiego. Właśnie tej odpowiedzialności mi brakuje. (…) 

- Jest tak na pewno. Pani w szkole też mówi, że dzwoni do rodziców, a telefony są nieaktualne. (…) 

- Na pewno [trzeba – red.] znaleźć czas dla tego dziecka, a nie tak jak młode dziewczyny czasami 

dzieci podrzucają tu do babci, tu do ciotki. (…) Ja nie mówię, że to reguła, ale widzę po swoich ko-

leżankach, które urodziły w młodym wieku – 18,19 lat na przykład i dziecko podrzucają byle gdzie 

na przykład, to do dziadków, do ciotek. Byle gdzie, żeby iść się zabawić, na imprezę, czy po skle-

pach chodzić. (FGI1K) 

Troska, opiekuńczość, odpowiedzialność, a także wszystkie pozostałe wymienione przez 

badanych cechy mają jedną podstawę – bezwarunkową matczyną miłość. To dzięki niej dziecko 

czuje się bezpiecznie i prawidłowo się rozwija. Zdaniem osób uczestniczących w badaniu, dobra 

matka kocha swoje dziecko bez względu na wszystko. Daje mu oparcie i ciepło, wspiera dobrym 

słowem, radą, a także swoją kojącą obecnością. Kluczowym dla budowania ciepłego i spokojnego 

domu jest zatem swobodne okazywanie dziecku uczuć. 

-  Nie ważne czy dziecko urodzi nam się zdrowe czy chore. Kochać je [trzeba – red.] bez względu 

na to jakie jest. Czy ma problemy ze zdrowiem, czy w nauce. Kochać je bez względu na wszystko. 

- Ja mówię, że czy grzeczne czy niegrzeczne, to jest po prostu swoje, nie? (FGI1K) 
 

Przede wszystkim [matka – red.] powinna okazywać miłość i to nie tylko w słowie, ale w czynach, 

gestach, przytuleniach czy coś takiego. Bliskość i czułość, żeby to dziecko tak fizycznie czuło. 

(FGI2K) 

Miłość matczyna nigdy nie powinna być jednak ślepa, a bezwarunkowość w tym przypad-

ku nie oznacza pozwolenia dziecku na wszystko i spełniania każdej jego zachcianki. Miłość nie 

przysłania idealnej matce zdrowego osądu sytuacji. Taka kobieta stawia swojemu dziecku granice 

i konsekwentnie wymaga od niego ich respektowania, co stanowi o jej dojrzałości i rozsądku. 

Dobra matka jest zatem matką czujną, interesującą się tym co robi dziecko w czasie wolnym  

i starającą się nadzorować i ukierunkowywać jego aktywności (np. w internecie). 

- Dla mnie to na pewno w miłości musi się wyrażać, że ta miłość musi być, owszem, taka bezwa-

runkowa, ale dziecku trzeba też stawiać jakieś zasady, ograniczenia, żeby.. Ono musi wiedzieć  

i czuć to, że to nie jest bezstresowe wychowanie, tylko konsekwencja. Ja na przykład mam taką za-

sadę, że ja im tak tłumaczę, że moje dzieci się czasami buntują i denerwują. Ale tak jest w naturze, 
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że jeżeli matka nie nauczy dzieci pewnych rzeczy, to się buntują. To potem w naturze takie dzieci 

giną. Musisz umieć to i to, i to, to będziesz sobie lepiej radził. A nie, że będziesz dorosłym i to bę-

dzie to dla ciebie męczące. Ktoś, kto wie, że musi dbać o siebie, o mieszkanie, że są obowiązki,  

a nie, że nie idę do szkoły, bo mi się nie chce. Jeżeli będzie odpowiedzialny, to będzie mu też w do-

rosłym życiu łatwiej. (…)Zdecydowanie trzeba mądrze ograniczać. A czasem trzeba dziecko też do 

czegoś zmusić. W takim sensie, że gdy ono ma obawy, albo się mu nie chce, to mówię spróbuj, też 

na zasadzie jedzenia. Chociaż spróbuj. Często jest, ja mam tak z synem środkowym, on się na 

wszystko buntuje, nic nie chce. Ja go muszę na coś namówić. Potem on wychodzi z zajęć, nie 

chciał, a teraz jest zadowolony. Mówię ja cię nie będę zmuszać, ale spróbuj. Ale on ma akurat cha-

rakter taki. Pozostałe dzieci są inne. Trzeba o tym myśleć i nie ulegać. A nie, że dziecko nie chce 

jechać na obóz, bo nie. Ja mówię spróbuj. Może się nie udać, a może będzie tak, że zaskoczy i jest 

fajnie. Jednak spróbować, a nie, że ty się boisz i tak całkiem pod kloszem. Wydaje mi się, że to na 

przyszłość nie jest dobre. Dla mnie to jest odpowiedzialna matka. (…) 

- Jakoś tak starać się dyskretnie.. bo wiadomo, że nie możemy okazać temu dziecku, że je szpiegu-

jemy. Ale często ten internet nasz wspaniały, to czatowanie, czy jak to się mówi teraz - fejsowanie. 

To też trzeba delikatnie wiedzieć jak rozmawiać z tym dzieckiem, czy nakłaniać to dziecko do roz-

mowy. To też jest ta dojrzałość. Wtedy się uda w odpowiednim momencie coś takiego niepokoją-

cego wychwycić. To jest teraz taki czas. (FGI1K) 

Rodzice doskonale wiedzą, że odkrywające świat dzieci potrafią zadawać tysiące proble-

matycznych i uciążliwych pytań. Te starsze zaś posiadają problemy, które dorośli zwykli bagateli-

zować, uważając je za banalne. Dziecko jednak, niezależnie od wieku, nie powinno być pozosta-

wione samo sobie ze swoimi pytaniami, dlatego też idealna matka, świadoma roli autorytetu, 

powinna posiadać dużą dozę cierpliwości, a co się z tym łączy, być zawsze otwarta na rozmowę 

ze swoim potomkiem. Ostatecznie niezwykle istotnym jest, aby relacja matka-dziecko była oparta 

na zaufaniu, a chęć rozmowy i zwierzania się jest niczym innym jak dowodem jego istnienia. Po-

nadto od matki wymaga się świadomości, iż to właśnie dzięki rozmowie ma ona wpływ na poczy-

nania dziecka, a swoją radą jest w stanie uchronić je przed wieloma błędami, które może ono 

popełnić.  

- Ja mogę tak na przykładzie, bo pracuję z niepełnosprawnymi dziećmi. Jeżdżę do przedszkoli, do-

mów dziecka z psami, na dogoterapię. Wiem, że niektórzy rodzice nie mają cierpliwości do tych 

chorych dzieci. Rodzice cały czas myślą o sobie. Te ośrodki pracują nawet w święta. Rodzice nie 

mają czasu, cierpliwości do tych dzieci. Nie wiedzą jak z nimi się porozumieć. Trzeba zrozumieć po-

trzeby, być cierpliwym i po prostu rozmawiać z tymi dziećmi. (…) 

- Do dzieci na Downa chorych trzeba mieć bardzo dużą cierpliwość. 

- W ogóle też do dzieci. Jak moja mama mi opowiadała, ja jak byłam mała, to wchodziłam i pyta-

łam się o wszystko. Bardzo ciekawskie dzieci są w ogóle. I ty odpowiadaj na te pytania. Jak się 

dziecko pyta, to dobrze, że jest ciekawe. A dlaczego? A po co to jest? A do czego służy? Trzeba od-

powiadać, bo to skutkuje później, że jest otwarte bardziej, łatwiej potem łapie w szkole. (…) 

- Dzięki cierpliwości też ta więź jest lepsza, bo jak dla dziecka jest się cierpliwym i odpowiada na to 

pytanie tysięczny raz, ale to, ale tamto, to ona wie, że może do mnie przyjść i mnie zapytać. Nie 

pójdzie do przedszkolanki czy kogoś innego, tylko pójdzie do mnie. I ja jestem tym jej autorytetem. 

- Albo nie będzie szukać bzdur w internecie, które się przecenia, a potem są odpowiedzi takie, że 

po prostu… 

- Tak, dokładnie. 

- Trzeba znosić po prostu. Ja mam teraz córę, która w gimnazjum jest. U mnie notorycznie teraz od 

miesiąca jest wałkowanie, że ona się może nie dostanie do tego liceum, do którego by chciała.  

A potem jest, że może jednak do tego i tak na okrągło. Ale żeby ciągle był temat poruszany wokół 

niej i notorycznie jest jedno i to samo, i cały czas muszę wysłuchać. (FGI1K) 
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Dopełnieniem wizji matki kochającej, odpowiedzialnej, dojrzałej i otwartej na rozmowy  

z dzieckiem jest obraz matki sprawiedliwej. Idealna mama, jak zostało zauważone wcześniej, jest 

skupiona na potrzebach swojego dziecka i pełni funkcję mentora popychającego potomka do 

działania tak, aby rozwinął on swoja osobowość i talenty w możliwie najlepszy sposób.  

Żeby nie blokować ich [dzieci – red], jak idzie w jakimś kierunku. Mnie się tak zdarzało. Córka bar-

dzo chciała malować, a ja mówiłam: nie, bo ty nie masz talentu. I teraz mi to wypomniała: „bo ty 

mnie tak trochę stopowałaś”. A ja nie miałam o tym pojęcia. Po czym siostra za moimi plecami, 

gdzieś ją zaczęła prowadzić na zajęcia. To było takie z mojej strony, a ja mam poczucie winy. „Bo 

ty mówiłaś, że ja nie mam talentu, że nie umiem rysować”. A tu się okazało, że ktoś inny to zauwa-

żył i dziewczyna sobie radzi w życiu. (FGI1K) 
 

- Spostrzegawczość. 

Moderatorka: W jakim kontekście? 

- Żeby nie narzucała dziecku tego, co jest dla niej dobre, tylko patrzy na to, co jest ważne dla 

dziecka. (FGI1M) 
 

Przewidująca na przyszłość, czyli tworząca jakąś perspektywę. Czyli wybieram w danej chwili prio-

rytety, czyli poświęcam więcej czasu na coś konstruktywnego, coś co może w przyszłości przynieść 

dziecku jakieś korzyści. (FGI2M) 

Dobra matka nie stara się jednak zaspokoić potrzeb dziecka na oślep i za wszelką cenę. Jej decy-

zja musi być przemyślana. Dlatego też jej sprawiedliwość nie polega na bezwzględnie równym 

traktowaniu potomstwa, ale na reagowaniu w sposób zgodny z indywidualnymi potrzebami dziec-

ka.  

Z tą sprawiedliwością, to jest problem, bo każde dziecko ma inne potrzeby. Na przykład mój brat 

miał pretensje, że moja mama więcej inwestowała we mnie, jeżeli chodzi o zdrowie, a on tego nie 

miał. A jak ja dostałam jako dziewczynka jakiś łańcuszek, to też mu mogła dać. Ale to są akurat ta-

kie sprawy nie za dobre. Natomiast każde dziecko ma inne potrzeby. Sprawiedliwość może być ta-

ka, że ja dam każdemu prezenty o podobnej wartości. Ale jest tak, że jest różny wiek, potrzeby  

i nie do końca da się to tak. (FGI1K) 

Rola matki zawiera w sobie nie tylko funkcję psycholożki, czy też orędowniczki, ale także 

menadżerki. Idealna matka jest kobietą zaradną, doskonale zorganizowaną i co się z tym łączy, 

pracowitą. Dobrze rozumie potrzeby swojej rodziny i umie sprawnie zorganizować jej czas.  

Z opowieści badanych kształtuje się obraz matki, jako najważniejszej organizatorki życia codzien-

nego. Rola mężczyzny w tym aspekcie wydaje się być marginalizowana, co nie oznacza, że nie 

istnieje. Ojcowie jednak częściej zajmują się organizacją dodatkowych zajęć, codzienność należy 

do matki. 

- Musi dziecku zorganizować czas i wszystko zorganizować. Jeśli ja pracuję, to odwożę dzieci i jadę 

do pracy, potem mąż na przykład odbiera, żeby nie było tak, że dziecko czeka, albo nie ma zorga-

nizowanego jakoś czasu, bo jak dziecko nie ma zapełnionego jakoś grafiku, to wyżywa się . Nie ma 

gdzie tej energii wyzwalać, więc trzeba zorganizować sobie, mężowi i jeszcze dziecku czas. 

- I wszystko w domu zaplanować. 

- I wszystko w domu zrobić. 

- Kiedy są jakieś wyjazdy. We wrześniu jest dopasowanie zajęć, do tego jaki jest plan lekcji. Dojaz-

dy. Ja na przykład mam dziecko, które chodzi do szkoły w innej miejscowości, więc trzeba było to 

wszystko poorganizować, bo są trzy dziewczynki odwożone. Więc mamy dyżury itd. Wszystko musi 

być rozplanowane. (FGI1K) 
 

- Powinna być [dobra matka –red.] poukładana i porządna.  

- Dbająca o porządek. (FGI2K) 
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- Pracowitość. Nie chodzi o to, żeby pracowała fizycznie w jakimś zakładzie, ale w ogóle, żeby 

wszystkie prace związane w domu. To też jest praca. 

- Gotowanie, mycie okien. 

- No, powiedziałem praca, ale czynność może bardziej. (…) 

- Ogólnie jak mąż tak i żona. Po prostu dzielimy się na pół. (FGI1M) 

Nie ulega wątpliwości, że wzorowa mama jest bardzo skupiona na swoim dziecku, jednak 

realizując się w roli, musi unikać zaborczości i pozwolić w odpowiednim momencie na powolne 

rozluźnianie więzi łączącej ją z potomkiem. Szczęście matki nie może być bezwzględnie uzależ-

nione od obecności dziecka, co wiąże się z tym, iż nie powinna zapominać, że przede wszystkim 

jest kobietą, osobną jednostką. Badani określili tę cechę mianem samodzielności. 

- Matka to musi robić bardziej dla ludzi, niż dla siebie [wychowywać – red.]. Po prostu nie ma po-

kazać, że dziecko ma się opiekować rodzicami potem i dziecko nie ma nic, własnego życia.  

Moderatorka: Żeby pamiętała, że ona w życiu nie jest tylko matką?  

- Coś w tym stylu. Żeby dziecko np. miało wszystko wyważone . Nie, że mamuśka, mama choruje, 

a dziecko nie ma od razu prawa do swojego życia prywatnego.  

- Taka samodzielna mama. 

- Samodzielności tego dziecka.  

- Czyli tu koledze chyba chodzi, by przez dziecko nie spełniała swoich niezrealizowanych marzeń.  

- To też. 

- Żeby dziecko traktować jak człowieka, osobną komórkę społeczeństwa, a nie klona swojego.  

- I żeby się też spełniała ona, jako ona w wychowaniu dzieci. (FGI2M) 

Ostatnie zdanie w powyżej cytowanej rozmowie wprowadza do kolejnego zagadnienia  

w charakterystyce dobrej matki. Uczestnicy wywiadów grupowych nie skupiali się tylko na jej 

obowiązkach względem dzieci, ale także zwrócili uwagę na powinności wobec samej siebie. Wzo-

rowa mama nie zapomina o tym kim jest, a decyzję o posiadaniu dziecka podejmuje świadomie. 

W efekcie odpowiedniego odczytania swoich potrzeb, tj. gotowości na dziecko, nie postrzega jego 

wychowania jako przykrego i ograniczającego ją obowiązku, przeciwnie, macierzyństwo jest dla 

idealnej matki źródłem radości i spełnienia. 

- Znaczy ja myślę, że to o to chodzi, żeby ta matka nie patrzała na to swoje wychowanie, jako jakiś 

taki przykry obowiązek po prostu. Żeby świadomie się w tym realizowała i z tego czerpała korzyści. 

Moderatorka: Profity i przyjemność? 

- Tak. Przyjemność, a nie uważała tego za jakiś obowiązek wobec ojczyzny, wobec kraju, nie wia-

domo czego, wobec Boga. Tylko uważała to za swój ważny życiowy element, nie?  

Moderatorka: Szczęśliwa? 

- Tak, optymistyczna, coś w tym stylu. Pozytywnie nastawiona. (FGI2M) 

Powyższe nie oznacza jednak, że kobieta posiadająca dziecko nie może spełniać się za-

wodowo. Nie wszyscy badani byli zgodni z opinią, że matka powinna pracować, jednak w czasie 

wywiadów grupowych osiągnięto ważny kompromis – ostatecznie to sama zainteresowana po-

winna móc decydować o tym co da jej szczęście i według tego wzorca postępować. Oczywiście 

powyższe nie może mieć miejsca kosztem dziecka, dlatego dobra mama jest tak zorganizowana, 

że nawet pracując, potrafi stworzyć dziecku ciepły i bezpieczny dom – umie pogodzić życie zawo-

dowe z rodzinnym.  
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- Troskliwa. Dbająca o ognisko domowe.  

Moderatorka: A jakby mogli panowie coś więcej, bo to jest taki slogan trochę? 

- Powinna tak wszystko wypośrodkować. 

Moderatorka: Wypośrodkować pracę, obowiązki domowe, opiekę nad dzieckiem, tak?  

O tym Pan myśli? 

- Dokładnie i takim czymś myślę. (FGI2M) 

Podsumowując, być szczęśliwym to czuć się dobrze we własnej skórze, dlatego wzorowa 

matka nie zapomina o tym, że jest kobietą, która ma prawo dbać o siebie oraz posiadać ambicje  

i hobby, które może realizować. Należy przy tym jednak pamiętać, że zdaniem badanych jej pasją 

może być także macierzyństwo i oddanie się wychowaniu dziecka. 

- Fajnie jakby mama była szczęśliwa, czyli musi też mieć trochę czasu dla siebie. 

- Dobra mama, to szczęśliwa mama. 

- Bo jeśli siedzi tylko w domu, to jest to takie dołujące. Szczególnie dla matek, które mają dzieci 

malutkie i ciągle siedzą w domu. My się umawiałyśmy z koleżankami, z tymi wózkami. I to było faj-

ne. Oprócz tego wyjścia gdzieś samemu. Albo nie zaniedbywać siebie i swojego jakiegoś tam hob-

by. Mieć cokolwiek. Nie rezygnować całkowicie z siebie, bo to później może się odbić. 

- To, że jestem mamą nie znaczy, że nie jestem kobietą. Jakiś fryzjer, kino, wyjście. To jest ta dru-

ga sfera.Z jednej strony dzieci, a z drugiej nie zamknąć się w tej strefie dzieci, bo gdzieś kobieta 

sama musi być. Tak jak pani wspominała. Czy wyjście z koleżankami, czy własna pasja. Żeby dzieci 

widziały, że mama nie tylko jest mamą 24 godziny na dobę, ale ma swoją przestrzeń. 

- Ja tak widzę, że trzeba odpuścić coś. Ja tak się staram, żeby dzieci miały fajne wspomnienia. Nie, 

że jestem idealna. Ale coś do czego muszą wracać, do dzieciństwa, jakieś fajne wspomnienia. Więc 

czasem mogę czegoś nie zrobić w pracach domowych, ale zrobię coś dla siebie, albo ekstra dla 

nich. Bo o tym się nie pamięta, że coś było idealnie, było wyprasowane. Pamięta się inne rzeczy. 

- Czasem później łapiemy. Ja w tej chwili mam ciężko chorą mamę. W tej chwili to już jest takie 

dziecko, ale widzę w niej właśnie, że pamiętam, jak byłyśmy małe, to ty miałaś swój jakiś chór. To 

było właśnie takie. (FGI1K) 
 

- Żeby była już tak na 100% spełniona i zawodowo, i społecznie i na wszystkich strefach. Ja po-

wiem może o sobie, jak skończyłam szkołę, poszłam do pracy, poznałam męża itd. Rok po roku 

miałam to dziecko, nie mogłam nigdzie do pracy iść, ponieważ on zawodowo się spełniał a ja tak 

po prostu gnuśniałam w tym domu, tylko dzieciom poświęciłam czas. Ja dopiero od niedawna mam 

parę lat pracy, tak, że nie mogę teraz powiedzieć, że ja jestem spełnioną całkowicie w 100% mat-

ką, bo bym zgrzeszyła. (…) 

- Ale każdy ma inne ambicje (…) Dla mnie to jest taka kobieta, gdzie jak się przychodzi po szkole, 

to jest obiad, jest gorący posiłek. U mnie się to praktykuje. Jak dziecko ma klucz na szyi, to dla 

mnie to coś nie tak, bo ja jestem inaczej wychowana. Moja mama miała nas trójkę i dwie prace. 

Tam sprzątała i ciężko pracowała, ale na co dzień ona była. Był obiad dwudaniowy, ja mogłam brać 

koleżanki, ona je częstowała. I moja matka zawsze była, miała jeszcze działkę do tego. I dla mnie 

to był ideał i ten obiad zawsze był. (FGI2K) 
 

- No, myślę, że każda matka powinna, no jej celem życiowym nie jest tylko zajmowanie się dziec-

kiem, dziećmi i rodziną, ale realizowanie też takich własnych. Własnych marzeń, własnych planów.  

- We własnej pracy może się też realizować.(FGI2M) 
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Rysunek 1. Wyobrażenie współczesnej, dobrej matki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizje idealnej matki (w sensie ogólnym) należące do kobiet i mężczyzn nie różnią się 

zbytnio od siebie. Obie grupy zwracały uwagę na odpowiedzialność, opiekuńczość, miłość, czy 

troskliwość. W obu pojawiły się także opinie, że kobieta powinna się realizować i od niej zależy, 

czy dokona tego dzieląc obowiązki zawodowe z domowymi, czy pozostając w domu. 

Ogólne pytanie o wizerunek dobrej matki stanowiło jedynie preludium do szerszej charak-

terystyki jej roli społecznej. W następnej kolejności moderatorki miały za zadanie zwrócić bada-

nym uwagę na relacje i związki w jakich funkcjonuje kobieta – wzorcowa matka. Pierwszym  

z nich była relacja z dzieckiem, drugim kontakt z mężem lub partnerem, trzecim relacje na polu 

aktywności zawodowej, a ostatnim, choć niemniej ważnym, świat wewnętrzny kobiety i to, w jaki 

sposób powinna postrzegać ona samą siebie i własne potrzeby. 
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1.1. DOBRA MATKA A DZIECKO 

Ja się jak najbardziej zgodzę też z tym partnerstwem. Bo to w dobrą stronę też prowadzi. Natomiast 

można też zauważyć gdzieś tam po znajomych z kolei trochę przesadę pójścia w to partnerstwo. Gdzie to 

się później zmienia na zasadzie, że mama nie jest mamą, tylko jest trochę bardziej koleżanką. 

Szczególnie chyba w relacji córka-mama. Nie wyobrażam sobie np. mówić po imieniu do swojej mamy,  

a jest to gdzieś model, który idzie trochę .. no i jest trochę przewartościowanie. Także słowo złoty środek, 

które padło, wyważenie tego, jest naprawdę… pewnie trochę ciężko jest to osiągnąć, ale tak jak mówię, 

żeby w to partnerstwo gdzieś za bardzo nie pójść.  (FGI2M) 

Grupy fokusowe mężczyzn i kobiet były ze sobą bardzo zgodne w kwestii tego, jak wyglą-

dają idealne relacje matki z dzieckiem. Okazało się, że najważniejszy jest bliski związek emocjo-

nalny tej dwójki, który przypomina przyjaźń (lub partnerstwo), lecz nią w sensie ścisłym nie jest. 

Oznacza to, że owa „przyjaźń”, jak określają ją uczestnicy wywiadów grupowych, musi ograniczać 

się do jednostronnej relacji, w której stroną czynną, bo zwierzającą się, jest dziecko. Rola matki 

skupia się zatem na słuchaniu potomstwa a następnie na odniesieniu się do jego wypowiedzi. Co 

istotne, podstawą tej relacji jest dyskusja, a nie narzucanie przez rodzica własnego zdania. Po-

wyższe nie wyklucza autorytetu matki, lecz przeciwnie wzmacnia go. Dziecko musi wiedzieć, że 

zawsze, w każdym problemie czy wątpliwości, może się do niej zwrócić. Co najważniejsze jednak, 

dobra mama nie traktuje swojego dziecka jak powiernika. Relacja ta, zdaniem badanych, nie jest  

i nigdy11 nie powinna być równa: 

Kiedyś taki program oglądałam w telewizji, że to jest fajnie jak dzieci mówią o swoich problemach 

rodzicom i ten ciężar często na tych rodziców, na tą matkę przekłada. Ale gorzej jest, gdy zaburzo-

ne są relacje, jak np. rodzic mówi o swoich problemach jakichś tam domowych, emocjonalnych, 

małżeńskich, że ma problemy z tatą takie i takie, jak przekłada to na dziecko. To jest dla dziecka za 

duże obciążenie. (FGI2K) 

Matka (rodzic) poprzez słuchanie i spędzanie z dzieckiem czasu, nie tylko ma okazję poznać jego 

talenty i osobowość, ale przede wszystkim budzi w nim zaufanie, co pozwala stworzyć niezwykłą, 

unikalną więź, budującą poczucie bezpieczeństwa. To również zbliża charakterystykę tych relacji 

do kontaktów, jakie zwykło się posiadać z przyjaciółmi.  

- Wiadomo musisz mieć zaufanie do rodzica. Dla mnie najważniejsze było to, żeby to zaufanie 

gdzieś było w domu, żeby te dzieci... Ja nie wiem czemu, ale ja zawsze miałam wszystkie dzieci  

z całego podwórka. Jak się coś działo, to ja wszędzie wiedziałam, w którym domu co się dzieje, bo 

te wszystkie dzieci przychodziły, siadały i opowiadały. Przypuszczam, że moja córa robiła to samo, 

przypuszczam, że gdzieś tam po kątach do jakiejś innej mamy leciała i się wyżaliła. No, bo to wia-

domo, że mamie się nie będziesz żalił na własną mamę, no bo to się nie da (śmiech) (…) Ostatnio 

też mam znajomą i też z trójką już teraz dzieci, gdzie całkowicie sobie nie dawała rady wychowaw-

czo. Jeden czas całymi tygodniami były u nas i w sumie ja się tak zastanawiałam, ile tych dzieci  

w domu u nas (śmiech), czy ich przepisać do dowodu czy jak. Ale to jest bardzo ciężko jak dziecko 

nie ma zaufania do rodzica, jak nie może się otworzyć. Bo największy błąd jaki robią rodzice, my 

robimy, to jest gonitwa, praca, dom, jakieś problemy. Nie zawsze się gdzieś tam w związku układa 

czasami, wiadomo są gorsze i lepsze dni. I wtedy odreagowuje się na tych dzieciach. Te dzieci za 

dużo słyszą i żeby więcej problemów nie robić to zaczynają brnąć gdzieś w jakieś kłamstwa, w ja-

kieś coś, żeby tylko odciążyć jakoś tego rodzica. (FGI2K) 

Dobra matka, wspierając dziecko w przeżywanych przez niego rozterkach, nie angażuje go we 

własne zmartwienia, zatem stawia owej relacji granice. Nie dotyczą one jednak wyłącznie sfery 

                                           
11 Przynajmniej na czas wychowywania. 
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rozmów, ale także ogólnego stosunku dziecka do matki, który powinien być oparty na szacunku. 

Konsekwentne działania rodziców powinny budować w potomku poczucie, że owa bliska mu oso-

ba, na którą zawsze może liczyć, ma nad nim ostatecznie przewagę i jeszcze długo minie, nim 

łącząca ich relacja przerodzi się w bardziej egalitarną więź.  

O ideał jednak trudno. Kiedy opisana równowaga zostaje zachwiana, dziecko staje się krnąbrne, 

czy nieposłuszne, a co gorsza potrafi postawić matkę w roli osoby zdominowanej, a nawet wyko-

rzystywanej12. Przykład takiej sytuacji pojawił się w czasie rozmowy kilku pań w trakcie jednego  

z wywiadów grupowych:  

Moderatorka: Jaka w Państwa opinii powinna być dobra matka w relacji z dzieckiem? 

- Taka która słucha. 

- Przyjaciółka. 

-Jak mojej mamie mówię, że czasami dzieci nie chcą słuchać, to, tamto, to ona mi mówi, że nie 

mam być przyjaciółką. „One cię nie chcą słuchać, bo jesteś bardziej koleżanką, na etapie koleżanki, 

niż matką” – mówi. 

- Autorytet trzeba w dziecku zbudować. 

-To widać wie pani? Na przykład jak ja byłam na rehabilitacji i starsza córka była z tą młodszą, to 

pani mówi tak: ”wie pani co, ja wiem kiedy pani wróciła z tej rehabilitacji”. Ja mówię: „a skąd pani 

wiedziała?” A ona mówi: „bo jak starsza córka się pani młodszą opiekowała, to ona była postawio-

na do pionu. Z chwilą jak pani wróciła do domu, to wszystko wróciło do normy”- mówi. Jej całe za-

chowanie. Koleżanki też mówią: „Boże, co ta twoja Ania zrobiła i ten. Nie to dziecko”. Ona się przy 

mnie czuje bardzo pewnie. Tak to jest taka grzeczniejsza. A jak się matka pojawi w zasięgu wzroku, 

to już... 

Moderatorka: A co powoduje takie zachowanie? Pani w relacjach z córką jest bardziej 

przyjaciółką i to powoduje takie zachowanie? 

- Chyba tak. 

- Ja staram się być bardziej rygorystyczna taka. 

-Córka powie: „kup mi chipsy”. No dobra, biegnę kupić chipsy. Mamusia idzie obok kiosku i dzwoni 

do niej córka: „obiecałaś mi kolorowanki”. Już stoję obok kiosku. To poproszę tą kolorowankę i tą. 

(śmiech wszystkich) 

Moderatorka: Rozumiem, że to jest taki styl wychowania. Bardziej mama -przyjaciółka. 

Co na wszystko pozwala? 

- Powiedzmy sobie szczerze. Mnie np. też sprawia przyjemność kupowanie tych rzeczy. 

Moderatorka: Ale dla pani to jest idealny model? 

- Nie jest idealny. 

Moderatorka: To jak by pani chciała, żeby to wyglądało? Idealna relacja matki z dziec-

kiem. 

- Ja tam siebie nie widzę w idealnej relacji. Jak mi to powiedziała pani psycholog, ja tu (wskazuje 

na głowę) wiem o co chodzi, ale tu (wskazuje na serce) nie wiem o co chodzi. (FGI1K) 

Kwestia granic stawianych dziecku była podnoszona w trakcie badania kilkukrotnie. Ich 

ustanowienie wiązało się dla uczestników wywiadów z dobrze pojętą miłością i oddaniem dziecku. 

Chcąc zatem dobrze wychować potomka i ochronić go przed niebezpieczeństwami, idealna matka 

powinna nie tylko je stworzyć, ale następnie konsekwentnie je utrzymywać. Istnienie niepodwa-

żalnych zasad, z korzyścią dla psychiki dziecka, porządkuje jego życie.  

                                           
12 Jedna z matek wprost użyła stwierdzenia, iż jest wykorzystywana przez młodszą córkę:  
Syn nie, bo syn wyjechał i ja jestem z córką i ona wykorzystuje moją słabość, bo też nie mogę odmówić i też ma 
wszystko co chce. (FGI1K) 
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Powinna bardzo kochać [matka- red.], ale też powinna umieć wyznaczyć granice dziecku. Ty wiesz, 

że ja cię bardzo kocham, ale są granice, których się nie przekracza. Powinny być zasady, których 

dziecko, mimo wszystko powinno przestrzegać. Owszem ja cię kocham, ale staraj się żyć na ja-

snych zasadach. (FGI1K) 
 

 - Kochająca, ale trzymająca się pewnych granic [idealna matka – red.]. 

- Wszystko w jednym można powiedzieć. 

Moderatorka: Czyli jak? 

- Np. jeżeli dziecko coś chce zrobić powiedzmy wkłada palce do kontaktu, to nie można mu pozwo-

lić, ale jeżeli powiedzmy.. 

- chce iść na plac zabaw, to może być przyjaciółką [matka – red.] na pewno. 

- No właśnie. To można z tym dzieckiem wyjść. Jeżeli dziecko chce jakieś zwierzę powiedzmy i wa-

runki domowe na to pozwalają, to można to wziąć pod uwagę powiedzmy. 

Moderatorka: Czyli biorąca pod uwagę zdanie dziecka, ale.. 

- Ale jeżeli dziecko chce coś nie do końca dobrego zrobić.. 

- To musi chronić. Musi być ta granica, której dziecko nie przekracza, bo temu dziecku mogłaby się 

stać krzywda. (FGI1M) 

Granice powinny być tworzone już od najmłodszych lat, a dobra matka nie może być nadopie-

kuńcza czy nadwrażliwa na żadnym etapie życia swojego dziecka. Musi uzbroić się w dystans  

w stosunku do potomka, co oznacza niespełnianie wszystkich jego zachcianek.  

Mimo że jest małe dziecko nie powinniśmy sobie pozwalać na wszystko co dziecko chce. Jeżeli 

dziecko zapłacze, bo chce coś, to czasami już trzeba uczyć, że nie wszystko jest dla niego dobre, co 

dostanie. Trzeba ograniczać pewne rzeczy i mieć dystans do pewnych rzeczy. (FGI2K) 
 

- To musi być wyważone wszystko. Dziecko musi czuć, że ono jest bezpieczne, że mama ją kocha. 

Kocha go, jest opiekuńcza, troskliwa, ale jednocześnie nie dać sobie wejść na głowę. 

- Ja myślę, że taka bardziej po partnersku, a nie że malutkie dziecko wychuchane i tym podobne 

rzeczy. (FGI2M) 

Matka nie powinna także całkowicie podporządkowywać siebie dziecku. Musi pamiętać, iż 

jest ono po prostu dodatkowym, choć bardzo ważnym, elementem jej życia. Podobnie jak rodzic 

nie może ograniczać niezbędnej swobody dziecku, tak i ono nie może odbierać poczucia komfortu 

swoim rodzicom, jak to miało miejsce w cytowanej poniżej opowieści o chrześnicy, snutej przez 

jednego z uczestników wywiadu grupowego: 

- Po prostu dziecku trzeba też dać możliwość zahartowania się. Bo jest jeszcze taka kwestia, że ro-

dzice nadopiekuńczy nie wyjdą z dzieckiem zimą na podwórko. Przy mojej chrześnicy np. nie można 

było w domu szepnąć, bo się obudzi i potem przy najmniejszym szmerze się budziła. Potem takie 

dziecko jest niezahartowane, choruje cały czas i to przesadna taka opiekuńczość w tym kierunku 

też nie jest dobra. (FGI2M) 

Jak już wspomniano, w opinii badanych swoboda ma ogromną rolę w wychowaniu dziec-

ka. Rodzice powinni ją zachowywać, a dzieci winne ją otrzymywać – oczywiście w granicach tzw. 

zdrowego rozsądku matki i ojca, mających na uwadze wiek i dobro potomka. Pomyłką wycho-

wawczą, której wystrzega się dobra matka, jest zatem unikanie za wszelką cenę błędów, które 

pociecha może popełnić. Zamiast zakazów, które w takich sytuacjach wydają się najskuteczniej-

sze (choć takie nie są), lepszym wyjściem okazuje się rozmowa, omówienie problemu oraz prze-

stroga, a w ostateczności pozwolenie dziecku na poniesienie konsekwencji swoich czynów. Po-

wiedzenie stanowczego „nie”, w opinii uczestników badania, nie przynosi efektu, zwłaszcza, gdy 

wypowiada się je do zbuntowanego nastolatka.    
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- Mi się podoba czasami taki model matki, która pozwala dziecku popełniać błędy. Pokazuje w trak-

cie popełniania tych błędów, że to jest złe. (…) 

- Można się postawić znowu na miejscu tego dziecka.  

- Jest jakiś powód, dlaczego ona chce to zrobić. Trzeba utożsamić się z tym i zrozumieć to dziecko. 

(…)  

-Tak. Bo często jak się powie: nie, to często z tej drugiej strony, ze strony dziecka jest: jak nie, jak 

ja tak. Więc lepiej jest wtedy porozmawiać. Lepiej przerobić te wszystkie rzeczy przez dyskusję. Bo 

tak jak kolega naprzeciwko powiedział, że jak powiemy dziecku, które ma 18 lat, że nie zrobisz so-

bie tatuażu, to i tak pójdzie i sobie zrobi. A wtedy zrobi jeszcze specjalnie nam na złość. (kiwanie 

głowami na zgodę). A potem sobie jeszcze zrobi myszkę miki i będzie do końca życia tego żałował  

i będzie kombinował co z tym zrobić. (FGI1M) 

Badani niezależnie od płci wybierają jako najlepszy umiarkowanie demokratyczny styl wy-

chowania dziecka. Oznacza to, że pociecha, podobnie jak każdy członek rodziny, ma prawo do 

tego, aby w domu czuć się komfortowo i swobodnie, a zatem powinna mieć pewien wpływ – 

oczywiście kontrolowany – na sprawy drobne, ją dotyczące. Niemniej jednak w tym modelu osta-

teczna decyzja i tak musi przypadać rodzicom. Kobiety nazywały to elastycznym podejściem, 

mężczyźni zaś wychowawczym kompromisem.  

- Ja myślę, że każdy, kto przychodzi do swojego mieszkania ma się czuć dobrze i swobodnie. Na 

więcej sobie wtedy pozwalamy. Nie siedzimy tak grzecznie, inaczej się ubierzemy. Trzeba tym dzie-

ciom też na to pozwolić, bo muszą się też czuć bezpiecznie i swobodnie. (…) 

- Trzeba na pewno liczyć się ze zdaniem dziecka. I pytać. Jak moje dziecko miało dwa lata, to się 

pytałam: taki kolor a taki kolor? (śmiech innych pań). Chciałam żeby zobaczyła, że jesteśmy razem 

na zakupach i możemy razem wybrać. Ja mówię: „ale wybierzemy tą”. Tak mi się wydaje. 

- Trzeba te decyzje też kontrolować, żeby nie była nie wiadomo jaka. (FGI1K) 
 

Ja myślę, że trzeba być elastycznym, że to wszystko zależy od sytuacji, że czasem można gdzieś 

tam dojść do jakiegoś porozumienia, bo to nie jest tam z jakąś krzywdą dla dziecka, bo coś tam 

chce i ok, bo dla niego jest ważne. A czasami jak wiemy, że nie jest to odpowiednie dla niego to 

trzeba być konsekwentnym. (…)no bo są różne sytuacje w życiu. To nie można powiedzieć, że to 

tak dziecko, bo ono musi. Bo ja rozumiem, że załóżmy dziecko musi być o 19 w domu, ale są uro-

dziny, znam rodziców, może zostać na noc i mam z nim kontakt telefoniczny, to dogadać się z ro-

dzicami albo zostaje na noc, albo rodzice przywożą później, no bo są urodziny od jego kolegi czy 

tam przyjaciela. To wszystko zależy od sytuacji. (FGI2K) 
 

Tak, powinno się brać pod uwagę potrzeby dziecka, ale tak naprawdę ostatnie zdanie należy i tak 

do rodziców. (FGI1M) 
 

Myślę, że nawet z takimi dzieciakami już warto iść na kompromis. Jakieś kompromisy w domowych 

warunkach, stopniach osiągać. Poprzez tłumaczenie dlaczego nie, dlaczego tak, jeżeli np. dziecko 

np. nie chce jeść kolacji, to nie obejrzy bajki. W ten sposób, obejrzy bajkę .. jeżeli będzie chciało 

coś zrobić. (FGI2M) 

Interesujący przykład konieczności pozostawienia dziecku wolnej ręki i możliwości podjęcia sa-

modzielnej decyzji podały uczestniczki pierwszego wywiadu fokusowego. W tym wypadku doty-

czyła ona nieraz trudnych relacji z rówieśnikami. Jeżeli sytuacja w szkole czy przedszkolu nie za-

graża bezpieczeństwu i zdrowiu, także psychicznemu, dziecka, dobry rodzic (mama) nie powinien 

w nią interweniować, gdyż jest to wyraz nadopiekuńczości, a nawet „chorej miłości”. Niestety 

wiele matek ingeruje nawet w drobne konflikty rówieśnicze, przez co nieświadomie upośledzają 

społecznie swoje dziecko:  

- Jeżeli to jest głupia kłótnia o misia, to da sobie radę. Ale jeżeli koleżanka np. bije ją, to już trzeba 

ingerować. 
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- W przedszkolu się już zdarzają takie konflikty. Ale mnie się wydaje, że ja bym zawsze próbowała 

rozmawiać. 

- Mnie się wydaje, że te dzieci muszą się relacji międzyludzkich nauczyć, a jak my pójdziemy do te-

go dziecka. Już nie bij mojej Alusi, czy coś tam, to dziecko też będzie takie… ochronka czy coś. 

- Ja mam też przykład chorej miłości matczynej. Mojej córki piętnastoletniej koleżanka ma mamę, 

która już od podstawówki, od zerówki ingerowała w życie córki. Jakiekolwiek dziecko nie mogło 

zwrócić jej uwagi, że ma brzydki piórnik, nie ta księżniczka na piórniku, bo na drugi dzień mama 

przychodziła do grupy. Do zerówki (z oburzeniem)! Gdzie notorycznie, teraz moja córka jest w kla-

sie gimnazjalnej, to jesteśmy na takich relacjach, że mi opowiada co się dzieje. Już mama przyszła, 

do szkoły, do dyrektorki, że jakaś dziewczyna śmiała wyśmiać jej plecak. To dla mnie to już jest 

chora miłość matczyna. (FGI1K) 

Podobna do przytoczonej historia pojawiła się także w grupie męskiej, co może oznaczać, że tego 

rodzaju nadopiekuńczość nie należy do rzadkości. Dobra matka, jak wspominali mężczyźni, nie 

stara się za wszelką cenę ochronić dziecko przed trudnościami związanymi z konfliktami 

rówieśniczymi, czy po prostu z różnorodnymi sytuacjami społecznymi. 

- Ja, jeżeli mogę się tu wypowiedzieć, to mi przychodzi, jeżeli chodzi o to dziecko w wieku do 10 

lat. To dużo się mówi teraz o środowisku, jakim ono się otacza. Szkoła itd. I rodzice też na to rea-

gują i reagują na to, zdarza się coraz częściej, że są nadtroskliwi, co właśnie… no po prostu, te ma-

łe dzieci już zależy z jakiej rodziny pochodzą, one przeklinają, nie przeklinają i żeby to dziecko 

uchronić to nasze, to ograniczamy jego czas przebywania w tym. 

Moderatorka: Przebywania z rówieśnikami.. 

- Tak. Ale później to się, jak my ograniczamy ten kontakt , to to się może właśnie przerodzić w jakiś 

internet, te sprawy, które też nie są dobre. (FGI2M) 

Swoboda, o której wspominano powyżej należy do przywilejów przysługującym dziecku  

w demokratycznym stylu wychowania. Każdy jednak przysłowiowy medal ma swoje dwie strony, 

dlatego poza prawami, istnieją jeszcze obowiązki. Dziecko jako równoprawny członek rodziny 

musi mieć przydzielone zadania domowe, przystosowane do jego wieku i możliwości. Należą do 

nich zwykle dbanie o porządek we własnym pokoju oraz wynoszenie śmieci. Zarówno według 

kobiet, jak i mężczyzn, rodzic powinien nauczyć, a następnie egzekwować ich wykonywanie. 

Niestety nie zawsze tak się dzieje, co wynika z braku konsekwencji i niecierpliwości rodziców. 

- To powinno się już robić od najmłodszych lat. Nawet taki cztero-, pięciolatek powinien mieć nawet 

taki maleńki obowiązek. 

- Wynieść śmieci. 

- Albo swoje zabawki posprzątać. (…) 

- Znowu z praktyk żłobkowych, to nie było dziecka, które nie byłoby nauczone poprzez tę logistykę, 

schematy, o tej porze robi się to, czy tamto. Każde dziecko nauczyło się, że po jednym klocku czy 

lalce na półkę się odnosi. Ideał. Przychodzili rodzice na spotkania: „Boże, żeby u nas w domu tak 

było”. 

- Mnie się wydaje, że w grupie to inaczej działa. Tu się wstydzą, że inne dzieci widzą. 

- Może też. 

- Z jednej strony tak, a z drugiej, to może rodzice tego nie egzekwują: „To chodź teraz to posprzą-

tamy”. Myślę, że jakby rodzice tak w domu powiedzieli, to dzieci by bez problemu poszły. A jak już 

dzieci przyjdą do domu, to rodzice już nie patrzą, albo sami sobie posprzątają. 

- Cierpliwości już nie mają. Jak sprzątną sami, to szybciej będzie. 

- Ja też tak czasem mam. (FGI1K) 
 

- Powinno uczestniczyć w życiu domowym. Sprzątanie. 

- Sprzątanie swojego kącika albo pokoju. 
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- Może wynieść śmieci, bo to zależy teraz o jaki wiek pani chodzi.  

- No to wiadomo, niech se tam posprząta swój pokój, niech wyniesie śmieci, niech se odrobi zada-

nie domowe. 

- Niech się nauczy czegoś. 

- W miarę upływu czasu trzeba zawyżać poprzeczkę. Żeby to nie było tak, że trzy lata i już ma taką 

poprzeczkę. 

- Trzeba jakiś przykład pokazywać dobry. Ja mogę posprzątać swój pokój, to dziecko też może so-

bie posprzątać. W moim przypadku było tak, że od czternastego roku życia miałem wpajane tak, że 

mam sprzątać po sobie. To ja to robię. Mimo że nie chciało mi się. Chciałem wyjść na plac, pograć 

na komputerze, czy inne rzeczy porobić, to nie. Najpierw pokój, lekcje i dopiero. (FGI1M) 

Dużo poruszonych w tym podrozdziale kwestii odnosi się do dziecka już nieco starszego, 

dlatego w wypowiedziach badanych nie pojawił się wątek podstawowy, dotyczący ciepła i czułości 

matczynej, ważnej w ciągu całego życia dziecka, ale zdecydowanie najważniejszej w jego pierw-

szych etapach. Podsumowując zatem, idealna matka w relacji z dzieckiem nie tylko tworzy więź 

opartą na zaufaniu i rozmowach, nie stawia także tylko wychowawczych granic, ale przede 

wszystkim kocha swoje dziecko i daje mu ciepło, a wraz z nim tworzy mu Dom – przez wielkie D.   

- To zacznijmy może od początku, trzeba gdzieś pokazać temu noworodkowi, że tak jak właśnie 

pani mówiła, że jest to ciepło, że to dziecko czuje się bezpiecznie w domu, bo niekoniecznie musi 

czuć się bezpiecznie poza domem w innym otoczeniu, ale dom powinien być ciepły, powinien być 

bezpieczny, taka ostoja. (FGI2K) 

1.2. DOBRA MATKA A PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW W ZWIĄZKU 

Charakteryzując idealną relację matki z dzieckiem, badani byli wyjątkowo zgodni. Nie do-

strzeżono żadnych różnic pomiędzy wypowiedziami kobiet i mężczyzn. Inaczej w przypadku opisu 

kolejnego kontekstu macierzyństwa – relacji z mężem lub partnerem. Jak się okazuje, wizje doty-

czące podziału obowiązków domowych oraz tych związanych z wychowaniem dziecka mogą się 

od siebie znacznie różnić. Nawet badani tej samej płci mieli inne wyobrażenia funkcjonowania 

dobrych matek w przestrzeni domowej. Na przykładzie tego tematu doskonale widać, jak zróżni-

cowane może być społeczeństwo w kwestiach związanych z podziałem ról płciowych.   

Niemniej jednak w tak różnych wizjach relacji idealnej matki z mężem lub partnerem, po-

jawiło się kilka wątków wspólnych, które zostaną omówione jako pierwsze. Odnosiły się one do 

wychowania dziecka i stanowiły jego podstawę. Pierwszy z nich dotyczył spójności decyzji doty-

czących potomstwa, podejmowanych przez jego rodziców. Zdaniem uczestników wywiadów foku-

sowych, niezwykle ważne dla zachowania autorytetu obojga rodziców jest niepoddawanie  

w obecności dziecka wzajemnych decyzji w wątpliwość, a także utrzymywanie w mocy już podję-

tych przez męża lub żonę (partnera/partnerkę).  

- Na pewno powinni [rodzice – red.] być konsekwentni w stosunku do wychowywania dzieci. Nie 

tak, że mama mówi jedno, a tata drugie. (kiwanie głowami na zgodę) A potem dziecko mi mówi: 

„mama mi nie pozwoli, to idę do taty”. 

- Najgorzej właśnie jak jest rozbite to małżeństwo. Wtedy pozycja jest inna. Mama mi nie pozwoli, 

to ja zrobię na złość. 

Moderatorka: Czyli generalnie mówimy jednym językiem? 

-Tak. (FGI1K) 
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- Ja bym jeszcze dodał, żeby wzajemnie nie podburzać swojego autorytetu. Czyli mama powie: 

„masz iść spać”, a tata powie: „nie, jeszcze posiedź”.  

- No zgodność musi być. (FGI2M) 

Drugim wątkiem, który pojawił się zarówno w grupach żeńskich, jak i męskich jest kwe-

stia kłótni i sprzeczek prowadzonych przy dziecku. Zdaniem ogółu, dopuszczenie do takiej sytua-

cji jest znacznym błędem wychowawczym. Oczywiście wszelkiego rodzaju konflikty są czymś na-

turalnym, nieraz bardzo konstruktywnym, jednakże powinno się ich unikać, gdy w pobliżu bawią 

się dzieci, które mogą zacząć naśladować „złe wzorce” (np. mówienie podniesionym głosem). 

Nie sprzeczać się przy dziecku na przykład. Żeby dziecko nie widziało, że rodzice się kłócą. Takie 

sprawy, jak są konflikty, bo zawsze się zdarzają, to raczej nie przy dziecku. (FGI1K) 
 

Jeszcze o tych relacjach idealnej matki z partnerem. Na pewno kwestia, żeby nie pokazywać złych 

wzorców dziecku. Na pewno ten kontakt oparty musi być na miłości i jakimś też partnerstwie żeby 

dziecko nie widziało kłótni, jakichś awantur, przeklinania, podnoszenia głosu, bo ono później to na-

śladuje. (FGI2M) 

Ponadto u podstaw każdego związku, zwłaszcza zaś wychowującego potomstwo, powinna 

znaleźć się miłość i wzajemny szacunek obojga partnerów. Dziecko obserwujące kochających się 

rodziców tylko w ten sposób będzie miało możliwość poznania i zinternalizowania pozytywnych 

wzorów, które następnie wykorzysta w dorosłym życiu. Miłość zatem stanowi trzeci wspólny wą-

tek w dywagacjach grup kobiet i mężczyzn o rolach w związku.  

Badani byli także zgodni co do roli ojca w rodzinie. Okazuje się, że opinia, iż role ojca  

i matki są równie istotne w procesie wychowywania dziecka jest powszechna. Każdy z rodziców 

jest tak samo ważny dla rozwoju potomstwa, dlatego zarówno mężczyzna, jak i kobieta powinni 

spędzać podobny, jak najdłuższy czas ze swymi pociechami.  

Ja myślę, że dzieci muszą czuć obecność obojga rodziców. Muszą się u obojga rodziców czuć bez-

piecznie. Z obojgiem rodziców muszą spędzać czas. I to nie ma jakiegoś złotego środka, że z mamą 

będzie robił to, a z tatą to. (FGI2M) 

Niestety, sytuacja ekonomiczna wielu rodzin to uniemożliwia. W niektórych przypadkach obo-

wiązki zawodowe ojca wykluczają go z życia rodzinnego w czasie tygodnia roboczego, dlatego 

rekompensuje dzieciom swoją nieobecność podczas weekendów. 

- Ja generalnie jestem sama z dzieckiem, bo mąż wyjeżdża. No to jaką on ma relację? Żadną. Tyle, 

co przyjedzie czasem na parę dni. 

Moderatorka: A jaka powinna być ta idealna relacja dla pani w kontekście wychowania 

dziecka? 

- Wydaje mi się, że powinien być na miejscu i więcej ingerować w to wszystko. On praktycznie nie-

wiele wie, bo go nie ma. 

- Nie wie nic prawie o dzieciach, prawda. 

- Praktycznie nie wie, bo od małego sama wychowuję to dziecko. On jest na wyjazdach cały czas, 

bo robi za granicą. Także nie ma go tutaj. (FGI1K) 
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Podział obowiązków oczami kobiet 

W grupie kobiet pojawiły się zarówno opinie postulujące egalitarny podział obowiązków  

w parze, gdzie każda ze stron ma podobny zakres czynności, którymi się wymienia, jak i te pod-

trzymujące tzw. porządek tradycyjny, w którym kobieta, jako delikatniejsza, zajmuje się przede 

wszystkim dzieckiem i domem, zaś główną rolą mężczyzny jest zarabianie na rodzinę, w szcze-

gólności w pierwszych latach życia potomka. Nie oznacza to jednak, że nawet w modelu, gdzie 

kobieta przynależy bardziej do przestrzeni wewnętrznej, a mężczyzna do zewnętrznej, ojciec nie 

posiada innych obowiązków względem dziecka. Para dzieli się nimi i czyni to w sposób odpowia-

dający podziałom na tzw. czynności żeńskie i męskie. Poniżej zamieszczono fragment jednego  

z fokusów zrealizowanych z kobietami zamieszkującymi aglomerację górnośląską. Dobrze przed-

stawia on różnorodność opinii, jakie posiadają panie w kwestii podziału obowiązków domowych.  

- Moim stereotypem nie jest po prostu, żeby facet był do garów. 

Moderatorka: Czyli raczej kobieta zajmuje się dziećmi? 

- Gdzieś ten początek jednak... ta kobieta gdzieś jest dla mnie delikatniejsza. 

- Facet od zarabiania pieniędzy, utrzymania domu. 

- Mi się wydaje, że to z początku powinno być tak, że ten ojciec powinien wspierać tą matkę w tych 

finansowych sprawach, dopóki ten maluszek nie trafi do żłobka i ona będzie mogła w końcu ruszyć. 

Moderatorka: A pozostałe panie? 

- Równouprawnienie moim zdaniem powinno być, podział obowiązków. 

- U mnie właśnie w domu jest taki podział obowiązków i ja sobie go bardzo cenię i chwalę. Mój mąż 

się przed niczym nie uchyla. Szybciej skończymy robotę, to więcej mamy czasu dla siebie i dzieci. 

Moderatorka: A u pani? 

- U nas nie ma tak, że jest podział obowiązków. Ja gotuję, a mąż chodzi do pracy, bo oboje pracu-

jemy na zmiany. I raz gotuję ja, a raz mąż. Tak samo jest z dzieckiem, nie ma tak, że ja tylko go 

przewijam. Ty też jesteś jego ojcem, ty się nim zajmuj, ty dbaj o niego, kąp go itd. Więc nie ma 

tak, że tylko ja wychowuję dziecko, a on jest do bawienia. On też wychowuje, uczy dziecko i też 

dba o niego. 

Moderatorka: Czyli u pani jest tak, że ta rola w wychowaniu ojca jest tak samo pełno-

wartościowa jak pani. A u pozostałych pań, ale w takiej rodzinie idealnej matki, rola oj-

ca powinna być taka sama, mniejsza czy większa? 

- Jeżeli chodzi o wychowanie to wiadomo tak samo, tylko każdy ma inny podział ról np. ja siedzę  

w domu, bo jest akurat malutkie dziecko i gdzieś tam wiadomo jestem niżej zawodowo, dajmy na 

to, albo nawet i na równi, ale jeden to musi podjąć się tego wychowania w domu. I wiadomo, że 

przychodzisz do domu, to nie usiądziesz przed telewizorem, pilot, kapcie na nogi i dajcie mi święty 

spokój, bo to też nie na tym polega. Tylko jakiś czas wolny trzeba z tym dzieckiem spędzać. Żeby 

umieć to pogodzić właśnie. W naszych czasach jest to ciężkie, no bo wiadomo.. o np. mamy młode 

małżeństwo, gdzie oboje pracują i się mijają. I tego wolnego czasu już od początku mają mało. 

(FGI2K) 

Jak widać w przytoczonej rozmowie, w wielu sytuacjach podział kobieta-dom, mężczyzna-praca 

jest podyktowany możliwościami ekonomicznymi rodziny (mężczyzna na ogół lepiej zarabia) oraz 

kwestiami biologicznymi (kobieta karmi w pierwszych etapach życia dziecka, dlatego to ona ma 

największy z nim kontakt), a także kulturowymi (utarło się, że to matka zwykle pozostaje przy 

dziecku). Niezależnie jednak od wszystkiego, uczestniczki wywiadu zgadzają się co do tego, że 

mężczyzna powinien być obecny i aktywny w procesie wychowania potomstwa. Kobiety pragną, 

aby panowie je odciążyli np. w sytuacji gdy potrzebują odpocząć i mieć czas tylko dla siebie. Nie-

raz jest to jednak niemożliwe lub bardzo ograniczone, ponieważ mąż czy partner pracuje, czasem 
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także poza granicami kraju. W innych przypadkach uczestniczki badania dostrzegają, że panowie 

tej potrzeby po prostu nie rozumieją.  

- My, jako kobiety, też potrzebujemy wyjść gdzieś czasem. Fajnie, gdyby ten mąż był takim wspar-

ciem, żebym mogła z nim zostawić te dzieci i wyjść czasem. Mogę wyjść z koleżanką na dwie go-

dziny na ploteczki i nie muszę dzwonić co chwilę: Jak tam dziecko? Jak tam, coś tam? Takie wspar-

cie, opoka, coś takiego. 

- Nie każdy facet na przykład to rozumie. Dobra to ja idę, a ty zostań. Czasem jak się pokłócimy: 

„dobra, to ja wychodzę, bo jestem zdenerwowany”. A ja mówię: „dobra, a ja mam zostać, tak?” 

(FGI1K) 

Druga część przytoczonej rozmowy ukazuje zróżnicowanie postaw i poglądów w tym temacie. 

Jedna z pań uznaje, że, gdyby zaistniała taka sytuacja, że to mężczyzna rezygnuje z pracy i po-

święca się wychowaniu dziecka, ona nie miałaby nic przeciwko. Z drugiej zaś strony pojawia się 

obraz idealnej, znanej z filmów z lat 50. i 60., „amerykańskiej rodziny”, w której kobieta zajmuje 

się domem, dziećmi oraz sobą („na szpileczkach, włosy ułożone”), a zadaniem mężczyzny jest 

utrzymać bliskich na dobrym poziomie materialnym. Dla jednej uczestniczki wywiadu to właśnie 

jest idealny rodzinny porządek, jednakże niemożliwy do spełnienia na gruncie polskim, gdzie sy-

tuacja ekonomiczna niemalże wymusza na kobietach powrót do pracy. 

Moderatorka: To tak już podsumowując, jeżeli chodzi o te relacje idealnej matki z mę-

żem, partnerem. Ma się dzielić tymi obowiązkami domowymi?  

- Myślę, że jak najbardziej można się podzielić, nawet trzeba. To jest wszystko w kwestii porozu-

mienia takiego wzajemnego dogadania się 

Moderatorka: Czyli nie ograniczamy roli ojca tylko do zarobku? 

- No ja akurat nie byłam nigdy w takiej sytuacji, ale myślę, że jeżeli chodzi tutaj o podział. I tu 

mama jeżeli rzeczywiście ma lepszą pracę, a tata ma na to warunki i chce zostać w domu z tym 

dzieckiem. Ja myślę, że jak najbardziej jestem za. 

- Mi się podoba obraz taki jak w amerykańskich filmach. Jest np. pani domu i dwoje, troje dzieci. Są 

zadbane, śliczne aniołki, przychodzi mąż z pracy, ona jest uśmiechnięta, w spódniczce do kolan, na 

szpileczkach, włosy ułożone(śmiech) ale on umie na tą rodzinę zarobić. Mieszkają sobie w domku  

z ogródkiem i to jest super. Ale no w Polsce są takie realia, że pani ma dzieciątko i musi pracować, 

bo po prostu facet, nie te czasy, żeby zarobić.  

Moderatorka: A pani Mariolu w tej idealnej amerykańskiej rodzinie ta idealna matka 

jest pracująca czy nie? 

- Nie, jest to gospodyni domowa. I mi się to podoba, ona jest zadbana, seksowna, ona jest 

uśmiechnięta, nie jest sfrustrowana. On przychodzi i jest zadowolony, bo ona jest i żoną, i matką,  

i kochanką. I to jest dla faceta idealne. (FGI2K) 

Podział obowiązków oczami mężczyzn 

Podobnie jak kobiety, mężczyźni także są zgodni co do tego, iż powinni być obecni przy 

wychowywaniu dziecka i pełnić w tym procesie aktywną rolę. Co interesujące, w męskich grupach 

fokusowych również nie było zgody co do najodpowiedniejszego podziału ról w związku. Dla 

jednych właściwym jest dzielenie się obowiązkami wykonywanymi przy dziecku lub w domu, inni 

natomiast przywiązani są do modelu tradycyjnego, który uważają za najodpowiedniejszy. Za to 

istnieje zgoda co do tego, że sytuacja ekonomiczna rodzin nie pozostawia wyboru – oboje 

rodziców musi pracować, co nieraz implikuje dzielenie się obowiązkami domowymi. 

- Nie. Takiej [kobiety – red.] to chyba żaden facet by nie chciał, żeby wszystko robiła za niego. 
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- Czemu no. Ja bym na przykład chciał. Nie musisz posprzątać w domu, umyć podłóg. Czemu nie? 

Ale to by było jak w bajce, powiem pani. 

- Ja jestem innego zdania, z tego względu, że ona nie zostawi dziecka i nie pójdzie do pracy za nas. 

Przecież nie będzie wszystkiego robić w domu tak. Nie będę leżał na przysłowiowych czterech lite-

rach, a ona nie będzie się zajmowała dzieckiem i jeszcze pracowała. 

- Role podzielone. 

- Ona zajmuje się dzieckiem i ja też biorę w tym udział tak. Ale jeszcze zarabiam na życie. 

Moderatorka: A matka zajmuje się dzieckiem? 

- Jeśli chce później swoją karierę zacząć tam w zawodzie, to proszę bardzo. Tyle, że trzeba podzie-

lić te obowiązki. 

Moderatorka: Domowe i jeśli chodzi o dziecko? 

- Tak. (…) 

Moderatorka: Czy ja dobrze rozumiem, że panowie wyobrażacie sobie idealną relację 

matka-ojciec-dziecko, że matka jest w domu z dzieckiem, a ojciec zarabia. To taka rela-

cja tak? 

- Tak, tak jak zawsze. 

- Tak się przyjęło no. 

Moderatorka: Pan Marcin się uśmiecha? 

- Bo wydaje mi się, że to raczej powinno się jakoś dzielić. Możliwości pracy w systemach zmiano-

wych. Ciężko później się wyspać. Jest taka możliwość, żeby się podzielić, że w równym czasie zaj-

mują się i dzieckiem i pracą. Teraz z jednej pensji nieraz ciężko wyżyć. 

- No, ale mówimy o idealnej rodzinie. A generalnie wydaje mi się, że współczesność nie ma z tym 

nic wspólnego. (FGI1M) 

Podczas gdy w pierwszej grupie fokusowej mężczyzn opinie wskazywały na tradycyjny podział 

ról, w drugiej już się takowe nie pojawiły. Uczestnicy kolejnego wywiadu skupili się bardziej na 

roli ojca niż matki – ukazując go jako osobę wspierającą kobietę i stanowiącą ważną, i przede 

wszystkim obecną część rodziny. Warto zwrócić uwagę na empatyczną wypowiedź pierwszego  

z panów, który porównał rolę kobiety do kucharza13 mającego wiele zamówień. 

- No wiadomo, partner nie może tutaj zostawiać swojej małżonki, czy dziewczyny z tym wszystkim 

samej. Ja sobie to wyobrażam na podstawie swojej pracy. Ja dostaję pięć zamówień, każde inne.  

I mogę to porównać, że czuję się w tym momencie, jak taka matka. Jeżeli ta matka ma jedno 

dziecko, ok, ale jeżeli ma trójkę dzieci... No więc ja przychodzę z pracy do domu, do tego jest jakiś 

zwierzak w mieszkaniu. No to też ma 5, 10, 15 funkcji do wykonania nieraz w jednym, tym samym 

czasie, czy bardzo krótkim czasie. A więc bardzo ważne jest to, myślę, że ja przyjdę z tej pracy, 

nawet zmęczony, podejdę do żony, dziewczyny i powiem jej: kochanie, w czym ci pomóc, czy po-

móc przy dziecku, czy wszystko ok? I w tym wszystkim ją wspierać tak? Żeby ona nie czuła się sa-

motna w tym wychowywaniu. 

Moderatorka: Tutaj mówimy zarówno o podziale obowiązków domowych, jak i podziale 

obowiązków dotyczących wychowania dziecka, tak? Zarówno jeśli chodzi o takie do-

mowe, czyli sprzątanie, pranie, jak i jeżeli chodzi o wychowanie dziecka? 

- Jak najbardziej. Sama matka nie wychowuje dziecka, tylko rodzice. Także ojciec jest tak samo 

ważny w tym wszystkim jak i matka. Podział obowiązków musi być.  

Moderatorka: Ok, czyli co, dzielimy się po równo obowiązkami domowymi, jak i wy-

chowaniem dziecka. A jaka jest rola ojca w wychowaniu tego dziecka? 

- Ja mam taką pracę, że mogę pracować wszędzie. W każdej chwili odpalam laptop i mogę sobie 

popracować. Ale z drugiej strony też czasami staram się, żeby córka nie siedziała w domu 24 go-

dziny na dobę. Np. wyjdziemy gdzieś sobie z domu na podwórko, jeździliśmy sobie na rolkach i tym 

                                           
13 Badany wyjawił swój zawód na początku wywiadu. 
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podobne rzeczy. Po prostu chcę, żeby coś robić aktywnie. Nie tylko, żeby siedziała przed przysło-

wiowym telewizorem, tylko aktywnie. 

- Sama obecność też. 

- Sama obecność, że może na tatę liczyć, a nie, że tata tam obieca i go nie ma. Że widzi, że tata też 

wspiera mamę. (FGI2M) 

Uczestnicy wywiadów mają świadomość, iż w dzisiejszych niepewnych czasach, muszą być 

elastyczni, a więc gotowi do zastąpienia żony w obowiązkach, gdyby zaszła taka konieczność. 

Badani nie odczuwali dyskomfortu związanego z tego rodzaju pomysłem.  

- Gotowość do przejęcia obowiązku żony. Jest sytuacja tego typu, że jest zamiana z żoną obowiąz-

kami. Bo przykładowo tracę pracy, żona nie pracuje i w tym momencie nie mogę znaleźć pracy,  

a trzeba jakoś tę rodzinę utrzymać, tak? 

- Trzeba dziecko jednak wychowywać, nie? 

- W tych czasach przez jakiś okres trzeba się zdecydować. 

- No tak, no zdarza się, no. (FGI1M) 

Mężczyźni zwrócili również uwagę na pewien istotny aspekt wychowania, mianowicie na 

przekazywanie pewnych wzorców i wartości, których źródłem są niemal wyłącznie mężczyźni.  

W wypowiedziach uczestników każdego z dwóch wywiadów można dostrzec wyraźny podział na 

kobieta – delikatność i ciepło oraz opiekuńczość; mężczyzna – stanowczość, autorytet, 

wychowywanie.  

- Poza tym jest tak, że faceci mają inne cechy, a kobiety inne cechy. Inne cechy przekazuje dzie-

ciom mężczyzna, a inne kobieta. 

Moderatorka: Na przykład jakie? 

-Na przykład stanowczość. Mężczyzna bardziej wydaje mi się jest stanowczy. Przynajmniej do dzie-

ci. (…) 

Moderatorka: A coś jeszcze różnicuje wg pana, że matka przekazuje to, a ojciec to? 

- Później w przyszłości pewne umiejętności. No wiadomo, że jest to realne, ale teoretycznie tego, 

że mama uczy dziecka przysłowiowego naprawiania auta, a ojciec uczy dziecka gotować. To się 

może zdarzyć, ale rzadko. 

Moderatorka: Więc raczej ojciec jest od tych technicznych rzeczy, a mama od domowo-

emocjonalnych? 

- W większości tak jest. (FGI1M) 
 

- Znaczy to też. Wróciłbym do tego opisu też matki, gdzie mówiliśmy o autorytecie. To hasło auto-

rytet bardziej przypisałbym faktycznie roli ojca i faktycznie, tak na swoim przykładzie powiem, że 

owszem musi czuć tego ojca, on musi być. Ale bardziej ta opiekuńczość matki, ta postać jest dla 

dziecka ważniejsza. Ze strony ojca bardziej, to nie ze swojego przykładu jeszcze, ale bardziej wyda-

je mi się, że słowo może, dotrzymanie tego słowa.  

Moderatorka: Czyli tutaj pan w tym podziale wychowanie dziecka widzi taką rolę ojca 

bardziej autorytetu. Mama, to osoba bardziej opiekuńcza. Pozostali panowie też zary-

sowują taką granicę? Tutaj nacisk bardziej na zasady, konsekwencje, a tutaj na poczu-

cie bezpieczeństwa?  

- No tak właśnie nie do końca się zgodzę. Jednak autorytet, to może faktycznie ojciec, ale opiekuń-

czość i troskliwość ze strony ojca też musi być. Niby może bardziej matka, ale to też… Nie do koń-

ca. 

Moderatorka: Bardziej to musi się uzupełniać tak? 

- To musi się uzupełniać, bo są sytuacje, że ojciec też musi być troskliwy i opiekuńczy, ale faktycz-

nie generalnie, to jednak ten autorytet. I tak jak wiem po sobie, spędzanie czasu z dzieckiem, ja-

kieś zabawy. (FGI2M) 
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Ponadto badani wskazali na jeszcze jedną kwestię, którą zupełnie pominęły kobiety na tym etapie 

wywiadu – idealna matka, wraz z pojawieniem się potomka, nie zapomina, iż jest również żoną. 

Powinna zatem znaleźć czas również dla męża/partnera.   

- Może powinna mieć czas i dla dziecka i dla męża. 

Moderatorka: A ten czas raczej oddzielnie? 

- Niekoniecznie. Ale żeby nie było, że nagle pojawiło się dziecko i dziecko to jest powiedzmy 100%. 

- I tak jako rodzina, żeby spędzać czas razem. (FGI1M) 

1.3. DOBRA MATKA A AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA 

Akurat podstawową rzeczą, która wpływa na całe nasze samopoczucie jest praca. I ja akurat uważam, że 

to jest prawo każdej kobiety, i każdego człowieka, mężczyzny też... i każdy ma prawo się tego zrzec, na 

rzecz tego, aby wychowywać dziecko. Ja myślę, że to trzeba rozpatrywać bardziej indywidualnie. Są ko-

biety, które odnajdą się może bardziej w domowym zaciszu, a są też takie, które chcą też coś w życiu 

osiągnąć na arenie zawodowej. (FGI2M) 

Temat zagadnienia relacji w małżeństwie/związku partnerskim i podziału obowiązków 

płynnie  zmienił się w kwestie ambicji zawodowych dobrej matki. Podstawowe pytanie w tym 

module brzmiało: Czy wzorowa matka pracuje? Nie uzyskano na nie jednoznacznej, spójnej 

odpowiedzi. Uczestnicy badania, podobnie jak przy okazji poprzedniego tematu, byli bardzo 

zróżnicowani w swoich poglądach.  

Aktywność zawodowa matek widziana oczami kobiet 

Podział obowiązków domowych silnie wiąże się z statusem ekonomicznym rodziny oraz 

pracą obojga lub tylko jednego z rodziców. Uczestniczki badania nie były zgodne co do podziału 

obowiązków domowych pomiędzy płcie, dlatego nie dziwi, że ich opinie różniły się także w kwestii 

aktywności zawodowej matek. Po dość burzliwej dyskusji, pytane podjęły decyzję, że ostatecznie 

to do kobiety należy wybór czy chce podjąć pracę po urodzeniu dziecka, czy też nie. Kategorią 

naczelną w ich wypowiedziach okazało się szczęście – to matka decyduje, co czyni ją szczęśliwą,  

a może być to dzielenie czasu pomiędzy pracę i dom lub całkowite poświęcenie się wychowaniu 

dziecka. Inną kwestią jest, że rzadko warunki materialne rodziny pozwalają na rezygnację z pracy 

jednego z rodziców.  

Moderatorka: Rozumiem, że rolą matki jest siedzenie z dzieckiem, a tak naprawdę sy-

tuacja finansowa zmusza panie do pójścia do pracy? 

- Nie do końca. 

- Na przykład ja. Jak były okresy, że ja nie pracowałam, to a później to zrobię. Dobra, dziecko wia-

domo, że jest szczęśliwe. Ale ja nie jestem szczęśliwa. Jak wiem, że idę do pracy, to muszę zrobić 

to, to, to. Wiem, że jestem bardziej wtedy zorganizowana jak ja pracuję i bardziej szczęśliwa, bo 

też mam wyjście do ludzi, kontakt z tymi ludźmi. Wiadomo, że człowiek też szczęśliwy jest z tym 

dzieckiem. Ale z dzieckiem, to ja sobie nie porozmawiam, jak z osobą dorosłą, prawda?  

- Moim zdaniem wszystko zależy od okresu życiowego. Moja sugestia. Ja pamiętam przy pierwszej 

córce przesiedziałam 2,3 lata w domu. Ale ja wspominam ten czas bardzo fajnie, bo miałam czas 

na wszystko. Na ogarnięcie domu, zajęcie się dzieckiem, zadbanie o siebie, jakieś tam zaintereso-

wania. Ja nie nudziłam się w domu. Nawet mi przez myśl nie przeszło, żeby podjąć tę pracę. Były 

takie warunki, a nie inne. Przy drugiej, po jedenastu latach córce, ja już pracowałam zawodowo.  
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W końcu po jedenastu latach trafiło się dziecko, bo wcześniej nie było jakoś tak możliwości i nagle 

to przesiedzenie w domu przez rok czasu, to było też. I jeżeli chodzi o finanse, bo poziom życia, już 

na głowę wchodziły te inne myśli. Już pani musi jednak podjąć tą pracę, choć fajnie się siedzi i ma 

się jeszcze inne zajęcia dodatkowe, które chciałoby się prowadzić. Czasem osoby jakby chciały, to 

już nie mogą zostać w tym domu.  

- Jeżeli ktoś robi, że są takie matki, które w ogóle nie pracują. To są wybory życiowe. Nie można 

się wtrącać. Jeżeli ktoś się chce poświęcić i tak czuje, to jest jego sprawa. 

- Dosłownie, tak. 

- Nie można nikomu nic narzucać. Na pewno są takie osoby, które sobie nie wyobrażają bez pracy. 

Takie, które uważają, że są potrzebne w domu. To nie ma czy lepsze, czy gorsze. 

- Ja powiedziałam, że dobra mama, to szczęśliwa mama. 

- Trzeba uszanować to. (FGI1K) 

Przed osiągnięciem omawianego kompromisu, badane wymieniały się argumentami za lub 

przeciw rezygnacji z pracy po urodzeniu dziecka. Uzasadniając swoje zdanie, posługiwały się 

głównie doświadczeniami z własnego dzieciństwa. Zwolenniczki dzielenia czasu pomiędzy 

aktywność zawodową i rodzicielską zwracały uwagę na aspekt samorealizacji kobiety i budowania 

jej życia społecznego (kontakty z ludźmi) a także na to, że musi ona od samego początku 

przygotowywać dziecko do samodzielnej egzystencji – nie powinna przyzwyczajać go do swojej 

bezwzględnej, stałej obecności:  

Moderatorka: Pani się nie zgadzała z pojęciem, że idealna matka jest z dzieckiem  

w domu? 

- Tak. Ja miałam tak, że mama była w domu, bo nie pracowała. Tata pracował. Ja miałam duży 

problem przez to, bo trudno było mi się z mamą rozstać. Jak gdzieś trzeba było wyjechać, zostać, 

jechać na wakacje, na zieloną szkołę, ja nie chciałam nigdy nigdzie jechać. Po prostu byłam tak  

z nią związana, bo spędzałam z nią naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu. Może się przez to robi 

krzywdę dziecku. Dziecko się za bardzo przyzwyczaja. Ma problem z nawiązywaniem kontaktu  

z dziećmi, z wyjeżdżaniem gdzieś. (FGI1K) 

Z kolei pozostałe panie akcentowały, że matka przebywająca w domu, to matka tworząca ciepłą 

atmosferę, dbająca o każdą potrzebę dziecka i poświęcająca mu swój czas. Ich zdaniem stała 

obecność kobiety dobrze wpływa na jego rozwój, a dzieci, których oboje rodzice pracują mogą 

czuć się poszkodowane.   

- Jak ja się urodziłam, to moja mama najpierw poszła na macierzyński, potem na wychowawczy. 

Potem się urodziła moja siostra i znowu poszła na wychowawczy. Także ja miałam dopiero 6 lat, 

jak moja mama do pracy poszła. Także ja ten czas wspominam rewelacyjnie. Moja mama miała dla 

mnie bardzo dużo czasu. Odpowiadała właśnie na te wszystkie pytania cierpliwie. Ja swoje dzieciń-

stwo właśnie bardzo dobrze wspominam. Pod tym względem, że miałam tą mamę. Nie musiałam, 

nie byłam w przedszkolu, nie na sznurku, nie chodziłam po babciach, tylko miałam tą moją mamę  

i czułam się tak bezpiecznie przy niej. Moja mama psychicznie odpoczywała przy dzieciach. Jak tata 

na kopalni pracował, to mama mogła sobie na to pozwolić. Jak moja mama poszła potem do pracy, 

to moja siostra już na tym cierpiała. 

- Moja mama poszła do pracy, jak miałam 12 lat. Patrzę jakiś klucz mi daje. Gdzie obiad? Nie ma 

mamy. Też wolę, jak matka jest w domu. (FGI1K) 

Dla zwolenniczek pozostawania kobiety w domu z dzieckiem, takie rozwiązanie nie wyklucza 

samorealizacji kobiety. Wszystko zależy od jej predyspozycji. Niektóre panie nie wyobrażają sobie 

życia bez pracy, innym wystarczy, aby mąż zagwarantował wszystkim członkom rodziny 

możliwości rozwoju. Owo zróżnicowanie poglądów doskonale odzwierciedla rozmowa, jaka miała 
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miejsce w drugiej grupie kobiet. Ze względu na dużą wartość owej dyskusji, zostanie ona 

przytoczona niemalże w całości. 

- No właśnie ja bym tak nie chciała. Musiałabym mieć chociaż jakieś pół etatu, sfery życia tylko dla 

mnie. Pójść do pracy, mieć kontakt z klientami 

- Jeżeli ten facet by zarobił tyle, żeby pani miała i na kawę, i np. iść do spa z koleżankami, gdzieś 

nawet pojechać, bo dzieci da pani do teściów... 

- Ale jak ktoś lubi pracę? 

- Ale ja bym sama chciała pójść do pracy. 

Moderatorka: Tutaj pani Agnieszka i pani Ola reprezentują troszeczkę inne... (…) 

- Ja bym chciała, chociaż na pół etatu, ale pracować. 

- Jejku, ja też bym nie chciała pracować, mieć jakiś domek, baranki mi się na hali jakieś pasą. Idę 

sobie, obrobię sobie wszystko, co mam zrobić, z dziećmi spędzę czas. Jeszcze przyjdzie mąż i dla 

niego będę miała siły (śmiech). Dla mnie, to też jest praca. Jakieś zwierzątko, jakieś coś, jakiś ko-

nik, przychodzi sobie mój facet gdzieś tam, przyjeżdża sobie z pracy, wsiadamy i jedziemy sobie na 

przejażdżkę na świeże powietrze. Dla mnie to jest, a nie siedzieć tutaj w blokowisku i słuchać ryku 

tych aut. 

Moderatorka: Czyli generalnie jeżeli mówimy o pracy w odniesieniu do takiej pracy, 

która daje jej spełnienie? 

- I tu wyszło to spełnienie, które dla każdego będzie inne. 

Moderatorka: A pani nie potrzebowałaby takiego spełnienia, jej by wystarczyło po pro-

stu dom, mąż i wszystko co wokół. A pani, jak u pani?  

- To różnie, jak jest podział obowiązków w domu to może pracować. 

- Żeby to się nie odbijało na domu, ta jej praca? 

- Tak. 

Moderatorka: A pani? 

- Mi się też wydaje, że powinno to być na stopie partnerstwa. Jak chce to idzie do pracy i mąż czy 

tam partner zostaje z tym dzieciaczkiem. 

Moderatorka: Czyli idealna matka jest w stanie połączyć tę pracę zawodową z rolą 

matki dzięki temu, że się dzieli obowiązkami? 

- Tak, bo ja bym się np. dusiła non stop w domu przy tych dzieciach, nigdzie wyjść do znajomych. 

- A kto ci powiedział, że byłabyś non stop. Facet by zarobił, ty byś miała czas na wyjście z koleżan-

ką, do kina, do teatru, nawet na wyjście z facetem czy z przyjaciółmi. Przecież te dzieci też by się 

uczyły, nie byłyby takimi snobami, które zamkniesz w domu, w złotej klatce. Tylko one idą do 

przedszkola czy gdzieś i ty wtedy masz czas dla siebie. 

Moderatorka: A panie jak będą miały w przyszłości dzieci, wykluczają aktywność zawo-

dową? 

- Absolutnie nie, ja tak jak mówiła Monika, dusiłabym się w domu. I to nawet nie chodzi o te pie-

niądze, o to, że miałabym czas wyjść z koleżanką, tu ze znajomymi, tam do teatru, do spa, do kina, 

bo kasa jest i mogę szaleć. Ale praca zawodowa jest jakimś spełnieniem samego siebie, swoich za-

interesowań. 

- Tylko pytanie czy dla każdej kobiety praca zawodowa jest spełnieniem. Ja mam tyle koleżanek, 

gdzie mąż jest jakiś dyrektorem, przynosi taką kasę, ona załóżmy odwozi dzieci do szkoły i jedzie 

sobie na fitness. Można naprawdę tak fajnie żyć. 

- I męża nie ma 13 godzin w domu, bo cały czas siedzi w pracy i zarabia. 

- To nie o to chodzi, że 13 godzin nie ma, bo czasem mają firmy, tu się gdzieś urwie. Ma też ludzi, 

których zatrudnia. 

- Ja rozumiem pani zdanie, bo każdy ma prawo do swojego zdania i to jest moje indywidualne po-

dejście do sprawy. I jak się pracuje w jakimś tam swoim wymarzonym zawodzie, w jakimś, w któ-

rym się spełniam. Ma się wtedy kontakt z różnymi ludźmi, codziennie się poznaje kogoś nowego. 
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- Nie każdy ma potrzebę poznawania kogoś nowego. (FGI2K) 

W rzeczywistości jednak większość kobiet nie może pozwolić sobie na luksus 

niepracowania, dlatego też w dalszej części wywiadu poruszano wizerunek dobrej pracującej 

matki. Zdaniem uczestniczek badań fokusowych, wzorcowa matka nie przenosi spraw 

zawodowych do domu (w tym stresów, złych nastrojów). Co więcej potrafi rozgraniczyć te sfery 

swojej aktywności w taki sposób, aby ze sobą nie kolidowały. Niestety, rozmówczynie mają 

świadomość, że jest to bardzo trudne, a czasami wręcz niewykonalne.  

Moderatorka: A idealna matka w relacjach zawodowych, to jaka matka?  

- Która nie przenosi pracy do domu. 

- Nie zawsze się da. Jak się pracuje 24 na dobę, jak w moim przypadku, to nie da się. 

- No czasami się nie da. (…) 

- Na pewno, żeby praca nie zabierała większości tego czasu, ale żeby był jednak ten czas na całą 

resztę. Żeby nie zaniedbać tych rzeczy. 

Moderatorka: Czyli matka godząca sferę pracy, ze sferą domu? Czy taka matka, która 

się poświęca zupełnie domowi? 

- Nie, trzeba to rozważyć. 

- Granice powinny być. (FGI1K) 

Aktywność zawodowa matek widziana oczami mężczyzn 

Mężczyźni również nie byli jednomyślni w kwestii oceny wpływu aktywności zawodowej 

kobiet na rodzinę. Ostatecznie grupy skłoniły się ku opinii, że matka powinna mieć możliwość 

podjęcia pracy, ale musi to wiązać się z przemyśleniem wszelkich kosztów, jakie z tego tytułu 

poniesie dziecko. Kobieta powinna zatem wziąć pod uwagę sposoby ich minimalizacji, takie jak: 

poszukiwanie zatrudnienia w oparciu o elastyczny czas pracy lub mniejszy etat. Badani byli 

zgodni, że powrót matki do życia zawodowego nie może nastąpić zbyt wcześnie, nie podali 

jednak terminu, po jakim czasie byłoby to najodpowiedniejsze. 

Panowie, dla których ideałem jest kobieta zajmująca się wyłącznie rodziną stwierdzali, że 

taki jest sprawdzony i dobry, bo tradycyjny porządek świata. Ponadto zauważali, między innymi 

na podstawie własnego doświadczenia, że niektóre kobiety po prostu lubią zajmować się domem 

i mają prawo dokonywać takiego wyboru, pod warunkiem, że okoliczności ekonomiczne na to 

pozwolą. Wśród tej grupy mężczyzn pojawili się także tacy, którzy wolą, aby kobieta pozostała  

z dzieckiem w domu, ale tylko do osiągnięcia przez potomka pewnego wieku, zwykle związanego 

z rozpoczęciem przez niego edukacji. 

Z kolei badani popierający aktywność zawodową kobiet zwracali uwagę na to, iż panie  

w pracy realizują się nie tylko zawodowo czy intelektualnie, ale i społecznie, ponieważ mają stały 

kontakt z innymi ludźmi. Z tego też powodu rolą męża jest wspieranie decyzji kobiety, a rolą pary 

dążenie do takiego kompromisu, aby nikt na tym nie ucierpiał.  

- Moim zdaniem nie jest to idealny model rodziny, bo.. 

Moderatorka: A o jakiej relacji pan mówi? 

- Chodzi o to, że ja pracuję, a żona zostaje w domu z dzieckiem. 

Moderatorka: A jaki jest idealny? 
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- Trudno jest powiedzieć, bo generalnie… Inaczej. Żona całe życie pracowała, rozwijała się dobrze. 

Robiła, to co lubiła tak. Jeżeli mamy dziecko, to ja nie mogę jej zabronić chodzenia do pracy. Trze-

ba jakiś kompromis wypracować i jakoś sytuację załagodzić. (FGI1M) 

Także w przypadku wizji dobrej pracującej matki, uczestnicy mieli zbliżone opinie do badanych 

kobiet. Idealna mama, nawet jeśli pracuje zawodowo, rodzinę traktuje priorytetowo, dlatego 

rozgranicza sferę zawodową od prywatnej. W utrzymaniu tego stanu zdrowej równowagi życiowej 

mają jej pomagać takie rozwiązania jak elastyczny czy zmianowy czas pracy (nie tylko jej, ale 

także partnera, co pomoże zaplanować opiekę nad dzieckiem), wolny zawód czy mniejszy etat,  

a także dobre stosunki z rodziną, która w razie potrzeby zajmie się maluchem, gdy jego rodzice 

są w pracy. 

- Teraz jest możliwość na pół etatu, trzy czwarte. Zawsze jak człowiek będzie bardzo chciał, to jest 

w stanie coś wykombinować. Że np. kobieta musi wyjść na osiem godzin, jak jest małe dziecko. Je-

żeli jest możliwość jakaś babcia, dziadek powiedzmy rano. To jeżeli jest możliwość, żeby kobieta 

sobie ustawiła zmiany, albo mąż, że każdy jest w stanie pracować i każdy jest w stanie też opieko-

wać się dzieckiem. Że nie jest tak, że jedna osoba pracuje 14 godzin na dzień i widzi tylko jak już 

leży i powiedzmy je pogłaszcze. Tylko są w stanie się dopasować. 

Moderatorka: Pan mówił, że jest zadowolony, jak kobieta jest w domu z dzieckiem. Ale 

rozumiem, że to determinuje wiek dziecka, jak np. jest na macierzyńskim. A jak byśmy 

mieli porozmawiać o nieco starszych dzieciach, które mogą skorzystać, ze żłobka  

i przedszkola, to wg was idealna relacja matki i pracy, to taka, że matka idzie do pracy, 

zostaje w domu, dzieli pół na pół, jak? 

- Niech się angażuje zawodowo, ale w pewnym stopniu. Żeby nie poświęcała tych 100% tylko na 

pracę.(…) No ewentualnie niech nie pracuje na półtora czy dwa etaty, tylko niech podzieli ten czas  

i spędza go też z dzieckiem. (…) 

- Tak, bo to jest ważne nie. Wiadomo, że kobieta też ma jakieś plany, cele, ambicje swoje, chce się 

realizować. Ale dziecko i rodzina jest najważniejsza. Musi to jakoś wypośrodkować. (FGI1M) 

1.4. DOBRA MATKA A JEJ WŁASNE POTRZEBY 

Nie można cały czas być z dziećmi, bo, bo się nie da. By zwariowała chyba. Musi odpocząć, musi mieć 

ten czas wolny itd. Może niekoniecznie kosztem dziecka, bo jednak jest ten ojciec. A jeśli jest ojciec, to 

też musi pomóc. (FGI2M) 

Dziś już nikt nie ma wątpliwości co do tego, jak ważne jest, aby kobieta posiadała czas 

wolny, a w nim możliwości rozwijania hobby i pasji, które pozwolą jej się realizować przede 

wszystkim jako osobie, niekoniecznie jako matce. Wszyscy badani byli zgodni co do tej opinii – 

zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Dobra matka zatem, poza poświęcaniem dziecku czasu, nie 

zapomina o sobie i mimo obowiązków, odnajduje czas tylko dla siebie. W wypowiedziach 

badanych, wśród kobiecych zajęć podejmowanych dla przyjemności pojawiają się: zakupy, 

oglądanie tv, czytanie książek, a także spotkania z koleżankami.  

- Nie może się zaniedbać [dobra matka – red.]. 

- Dla siebie też musi mieć czas, bo inaczej… 

- Musi być ta sfera, moja sfera, w której ja mam zamknięty swój czas. Siedzę z książką, słucham ci-

szy. To jest cudowne uczucie, kiedy jest książka i cisza. 

-O! (z aprobatą). 
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- Ja jestem świeżakiem, ale jeszcze pamiętam z przygotowań do małżeństwa, z tych nauk. Pan je-

den powiedział: dziecko wyjdzie z domu, ale ty zostaniesz w tym domu, z tym mężem. Poświęcaj 

czas dziecku, ale też nie zapominaj o sobie i o mężu. (FGI1K) 

Warto także zwrócić uwagę na fragment rozmowy, która miała miejsce w czasie wywiadu z drugą 

grupą mężczyzn. Jeden z uczestników spotkania przyznał, że posiadanie przez matkę czasu 

wolnego wpływa nie tylko na jej samopoczucie, ale także na sytuację dziecka, które w czasie jej 

nieobecności może pobyć także z innymi osobami, w tym przede wszystkim z ojcem i zbudować  

z nim silniejszą więź. Sytuacja ta, zdaniem mężczyzny, pozytywnie wpływa także na 

samodzielność dziecka. 

- Każdy potrzebuje [czasu wolnego – red.]. To można ze sobą połączyć. Przecież dziewczyny biorą 

dziecko do wózka i idą sobie razem na zakupy. 

- Albo z pomocą ojca, ale wydaje mi się. Musi tak być. Ponieważ na przykładzie swojego też chrze-

śniaka, to – tak dużo dzieci się narobiło nagle – kiedy kobieta faktycznie, ona bardzo miła, i pracy 

nie miała, tylko mąż podjął pracę, tylko, tylko opieka nad dzieckiem. Dziecko ma półtora roku i ona 

nie może mu się stracić z pola widzenia. Ponieważ ono po prostu notorycznie wyje. I ona jest tym 

obciążona trochę i to dziecko bez niej nie zaśnie. Ona nie może wyjść nawet zrobić mu obiadu. 

Dziecko płacze po prostu. Wydaje mi się, że to jest taka sytuacja chora, więc troszeczkę kosztem 

tego dziecka, warto byłoby nauczyć to dziecko, że piątek jest popołudnie dla mamy. W piątki mamy 

nie ma. W piątki będzie z tobą tata całe popołudnie. Jeśli oczywiście by się tak dało, bo ja to mówię 

bardzo irrealistycznie tak. A różnie życie to potem układa. (FGI2M) 

Co niezwykle istotne, czas poświęcony tylko potrzebom matki, powinien być odpowiednio 

zaplanowany i „uświęcony”, nie niepokojony niczym i nie organizowany „z doskoku”, gdy np. 

dziecko zaśnie. Aby tego dokonać, kobieta musi być nie tylko doskonale zorganizowana, ale także 

posiadać przy sobie osoby, które wspierają ją w wychowywaniu dziecka i mogą się maluchem 

zaopiekować, gdy ona wychodzi z domu. Taką osobą jest w pierwszej kolejności maż/partner,  

a następnie dziadkowie dziecka lub przyjaciele domu.  

- Ale dziecko nie może być pępkiem świata, bo dla siebie też musisz mieć czas. Nie tylko dziecko 

24h. Każda kobieta musi mieć w ciągu dnia czas dla siebie też, przykro mi bardzo. Ja nie wiem, 

może ja odbieram źle świat, ale dla mnie czas wolny, to nie jest, że dziecko usnęło na 5 min i nie 

wiem, czy się nie obudzi, bo dostanie kolki. Albo zawoła ktoś spod okna, tupnie nogą i już trzeba 

będzie biec, bo ono kolanko zbiło. No wiadomo co wtedy robisz, lecisz, tak ratujemy własne dziec-

ko, czyli ważne, żeby mieć ten czas dla siebie. (…) 

- Kiedy dziecko jest jeszcze małe, to moim zdaniem nie powinno być tak, że wolny czas, to kiedy 

ono uśnie na pół godziny. Bo przecież mamy swoje mamy, czyli babcie od tych dzieci, swoje przyja-

ciółki, którym można na te kilka godzin powierzyć swoje maleństwo. I nic mu się nie stanie, że ono 

przez kilka godzin nie będzie przy swojej mamusi, a można wtedy tam spełniać jakieś swoje po-

trzeby i nie będzie się takim strasznie zduszonym w tym całym otoczeniu.  (FGI2K) 

Czas wolny od dziecka to nie tylko czas, który kobieta spędza sama ze sobą lub w towa-

rzystwie koleżanek, ale także moment, aby pobyć tylko z mężem. Idealna matka znajduje zatem 

także czas dla męża. 

My też z mężem czasami podrzucimy do moich rodziców, do teściów. Chcemy po prostu czasami 

być tylko my we dwoje. Bo idziemy gdzieś na spacer to z dzieckiem, ale my chcemy np. do kina, do 

znajomych my sami. No wiadomo my i dziecko to jesteśmy rodziną, ale czasami chcielibyśmy pobyć 

tylko we dwoje. (FGI2K) 

Niemniej jednak dla matki dziecko zawsze powinno być najważniejsze. Sformułowanie to może 

być rozumiane w dwojaki sposób – jako poświęcenie (wtedy dziecko i czas wolny kobiety 
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traktowane są jako przeciwności) lub jako samoświadomość, że matka zrealizowana jest 

naprawdę szczęśliwa, co dziecko z całą pewnością odczuje i z czego skorzysta. Przykład różnego 

pojmowania tej kwestii daje rozmowa dwóch mężczyzn w czasie jednego z wywiadów 

grupowych: 

- Ja myślę, że w tym wszystkim trzeba pamiętać o tym, że to dziecko jest priorytetem i całą resztę 

do tego jakoś, czas wolny czy spełnianie zawodowe do tego dostosować. Bo myślę, że matka, to 

matka i dziecko jest priorytetem w tym wszystkim.   

Moderatorka: Czyli idealna matka, to taka, dla której dziecko jest priorytetem? 

- Tak, zdecydowanie tak. 

- Ja się nie zgadzam. Znaczy ok, dziecko powinno być priorytetem jako coś istotnego w  życiu, ale 

uważam, że nie powinno być na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu matka powinna, uwa-

żam, mieć siebie, przede wszystkim swoje plany, swoje marzenia. 

- Ale ja tu nie mam na myśli takiej totalnej skrajności prawda, tylko to wszystko z rozsądkiem. Je-

żeli tak, mam wolny czas, tak jak moja kobieta chodzi na różne tańce, idzie ćwiczyć zumbę itd. 

dziecko się rozchoruje, to ona nie idzie na zumbę sobie potańczyć, tylko dziecko jest priorytetem. 

Zostaje w domu. 

- Ja myślę, że musimy trochę odejść, od takiego patrzenia… bo tak patrzymy , że czas wolny dla 

kobiety, jest już przeszkodą do bycia matką, czy tam praca, czy coś. Z jednej strony tak. Ale wyda-

je mi się, że się skupiamy trochę na samym momencie wychowania. Wydaje mi się, że faktycznie 

trochę to dziecko musi być priorytetem, wydaje mi się, teraz na swoją mamę patrzę .. Moja mama 

teraz, no powiedzmy, że mnie wychowała, nie mieszkamy razem. Więc względem mnie, takich ob-

owiązków względem mnie, które wpływają na jej czas, realny czas nie ma. Ale tą matką nadal jest. 

I w jej głowie będę nadal, myślę, priorytetem. Mimo że nie poświęca nic. Realizuje się zawodowo, 

czas wolny, jest idealną partnerką, idealną żoną, przyjaciółką itd. Więc chyba trzeba spojrzeć na to, 

jako na całość, bo ona będzie moją mamą do końca mojego i swojego życia. Nie tylko w momencie 

wychowywania mnie, czy kiedy faktycznie są te obowiązki. W którymś momencie, to obowiązki zni-

kają takie namacalne, no, ale ona nadal jest tą matką tak. (FGI2M) 
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Rozdział II 

ZMIANY MODELU MACIERZYŃSTWA 

Dawniej obowiązujący wzór dobrej matki okazuje się być zdecydowanie bardziej spójny 

od współczesnego, toteż jego rekonstrukcja nie nastręcza uczestnikom wywiadów fokusowych 

trudności. Jak zatem pojmowana była ich zdaniem „idealna matka” kilkadziesiąt lat temu? Pod-

stawowe skojarzenia dotyczą podziału ról domowych. Kobieta przywiązana była przede wszystkim 

do przestrzeni wewnętrznej – do domu i rodziny, mężczyzna zaś do zewnętrznej – zawodowej,  

a więc i w większym stopniu towarzyskiej. Podział ten był jasny i najczęściej niekwestionowany, 

zatem i definicja dobrej matki była stała.  

Rozmówcy biorący udział w fokusach różnie oceniali owy tradycyjny model macierzyń-

stwa. Jedni przywiązywali uwagę do tego, iż obecna w przestrzeni domowej matka tworzy ro-

dzinną i ciepłą atmosferę – jest kapłanką dbającą o domowe ognisko. Symbolem jej obecności  

w domu jest przygotowany przez nią posiłek spożywany wspólnie, po powrocie mężczyzny z pra-

cy. Z wyobrażeniem tym związane są wyłącznie pozytywne emocje, a w samym centrum przed-

stawianego przez uczestników wywiadów obrazu znajduje się nie matka, jako kobieta, lecz jej 

rola – zestaw obowiązków wobec potomstwa, czy męża. W tej interpretacji to właśnie ich wypeł-

nianie daje kobiecie szczęście i spełnienie.  

Z drugiej zaś strony pojawiły się głosy krytykujące tego rodzaju podział ról, jako niespra-

wiedliwy i stawiający kobietę w pozycji osoby usługującej, nie równej mężczyźnie. Krytycy trady-

cyjnego porządku uznają, iż w centrum wydarzeń powinna znaleźć się matka jako kobieta i to jej 

potrzeby powinny być eksponowane. Z ich wypowiedzi na temat dawnego modelu macierzyństwa 

maluje się obraz zdecydowanie negatywny – używają słów o zabarwieniu pejoratywnym typu 

„kura domowa”, czy „baba do garów”. Bohaterka ich interpretacji jest często zaniedbana, za-

mknięta w domu, zapracowana – czasem ponad siły, a opieka nad dzieckiem koliduje z możliwo-

ściami jej rozwoju. Potomstwo zaczyna w tym wyobrażeniu pełnić rolę przeszkody dla jej ambicji.  

Wśród osób akcentujących zalety tradycyjnego stylu funkcjonowania rodzin podnosi się 

przede wszystkim kwestie trwałości i nierozerwalności związku. Ich zdaniem dawniej osoby 

wspólnie, wytrwale rozwiązywały problemy, także te bardzo trudne i nie brały pod uwagę innej 

możliwości, jaką jest rozwód. Współcześnie zaś wiele par pochopnie rezygnuje z małżeństwa, 

rozbijając w ten sposób swoją rodzinę.   
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- Natomiast  w tej chwili ludzie bardzo szybko rezygnują. Jest więcej rodzin tych patchworkowych, 

więcej rozwodów. Nie wiem, czy jest po prostu na to jakieś przyzwolenie, ale tak to wygląda. Kie-

dyś też się działo. Nie można powiedzieć, że kiedyś nie było dzieci pozamałżeńskich czy tam coś. 

Wszystko już kiedyś naprawdę było to, co jest teraz. Teraz się więcej mówi, jest internet, większy 

przepływ informacji. Ludzie sobie na trochę więcej pozwalają. 

- Jeżeli nam coś nie wyjdzie, to dobra, to się rozwodzę. 

Moderatorka: Czyli nie dbamy tak o relacje jak kiedyś? 

- Nie próbujemy nawet tego naprawiać dla dziecka. Tylko się rozstańmy, to będzie tak najłatwiej. 

- Ostatnio widziałam taki demot14 gdzieś na internecie, że była starsza para. Małżeństwo z gdzieś 

pięćdziesięcioletnim stażem. I było pytanie: dlaczego wy tak długo jesteście razem? I któreś z nich 

odpowiada: bo za naszych czasów, jak się coś psuło, to się naprawiało, a teraz się po prostu wy-

rzuca, czy zmienia. Ja pamiętam jak moi rodzice, którzy, że tak powiem mieli nas czwórkę akurat.  

U nas była dwójka, potem siedem lat przerwy i znowu my z siostrą. Ale oni też potrafili być razem 

jako para. Ja wiem, że np. w poniedziałek ich nie było, bo wychodzili. To było święte, że mama i ta-

ta idą do chóru. Ja to mojej mamie teraz czasami przypominam. I potrafili jakoś tak to scalić.  

(FGI1K) 

Rysunek 2. Fotografia opisana przez uczestniczkę badania 

 

Żródło: demotywatory.pl 

2.1. STEREOTYP MATKI POLKI 

Mówiąc o tym, jak dawniej postrzegano idealne matki, nie sposób nie odnieść się do ste-

reotypu Matki- Polki. Jego genezę upatruje się już w czasach poprzedzających zabory (okres 

Rzeczpospolitej szlacheckiej). Ówczesny ideał kobiety – szlachcianki zawierał w sobie takie cechy 

jak niewinność, cnotliwość i podporządkowanie rodzinie (rodowi), a także wiązał się z wyobraże-

niem kobiety zaradnej, odpowiedzialnej za prowadzenie gospodarstwa domowego, a nawet za-

rządzającej włościami w okresie nieobecności mężczyzn. Czas zaborów umocnił ten ideał, a także 

urozmaicił go o nowe elementy – na kobietach spoczął także obowiązek przekazywania tradycji 

                                           
14 Demot – w mowie potocznej, młodzieżowej oznacza demotywator, czyli połączenie obrazka bądź zdjęcia  
z komentującym jego zawartość podpisem, wywołujące najczęściej uczucie smutku, tęsknoty lub niechęć do podjęcia 
jakichś działań lub decyzji. Obrazki te tworzą internauci, a następnie zamieszczają je na portalu demotywatory.pl  
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rodzinnych oraz tożsamości narodowej, a więc patriotyzmu. Od tego momentu w stereotyp Matki- 

Polki zaczęły wkraczać elementy polityczne, a oczekiwania wobec matek rosły. Tak, w wielkim 

skrócie, powstał stereotyp polskiej matki, czyli bohaterki – kobiety heroicznej, istoty doskonałej 

nie tylko w kontekście doświadczenia macierzyństwa, ale też w każdej dziedzinie jej działalności: 

Okres utraty niepodległości sprzyjał powstawaniu kulturowego wzorca polskiej kobiety, jako postaci 

heroicznej, zdolnej sprostać wszelkiego typu obciążeniom. Na jej barkach spoczywała odpowiedzial-

ność za utrzymanie tradycji narodowej: ciągłości języka, kultury i wiary. To właśnie ten trudny okres 

wytworzył funkcjonujący do dziś w sferze postaw i zachowań prototyp syndromu superkobiety, czyli 

„społeczny genotyp” wzoru kobiety jako osoby, która potrafi sprostać najtrudniejszym wymaganiom, 

stawianym przez rzeczywistość społeczną. Osoby gotowej do rezygnacji ze swych aspiracji w duchu 

poświęcenia dla Ojczyzny i Rodziny, nieoczekującej przy tym gratyfikacji innych niż tylko symboliczne, 

uzyskującej dzięki temu prestiż i pozycję w rodzinie oraz społeczeństwie.15 

Warto za Anną Titkow zauważyć także, iż to nie tylko wymiar rodzinno-heroiczno-patriotyczno-

szlachecki zawiera się w omawianym stereotypie, lecz także chłopsko-proletariacki. Przeobrażenia 

gospodarcze XIX i XX wieku wymusiły na kobietach pracę zarobkową, a ich sytuacja społeczna 

nie umożliwiała im negocjowania lepszych warunków zatrudnienia. Aktywizacja zawodowa kobiet 

nie spowodowała także podwyższenia ich statusu w rodzinie.16 Dalsza sytuacja polityczna (odzy-

skanie niepodległości, okres II Rzeczpospolitej, II wojny światowej) umocniła omawiany zakres 

roli, a także dodała kolejne obowiązki, związane z obroną kraju (kobiety czynnie włączały się  

w działania wojenne).  

Pomimo tak, jakby się wydawało, oczywistej podwaliny stereotypu Matki- Polki, rzadko we 

współczesnym dyskursie publicznym, dotyczącym tej wizji ideału kobiety, pojawia się kontekst 

szlachecki i patriotyczny17. Współcześnie dekonstruowane wyobrażenie omawianej figury jest 

zdominowane obrazem kobiety żyjącej w obozie państw socjalistycznych. Jak wspomina Anna 

Titkow, następująca po 1945 roku sytuacja spowodowała masowe podejmowanie przez kobiety 

pracy zarobkowej, ale nie zmieniło jej wzoru osobowego. Wprowadziło za to specyficzny rodzaj 

władzy kobiet (matriarchat):  

Możliwość sprostania uświęconym tradycją wymaganiom była nie tylko ważną nagrodą, lecz także 

legitymizacją władzy kobiet w rodzinie. Trudne warunki życia doprowadziły do powstania specjalnej 

odmiany „matriarchatu”, charakterystycznej dla komunistycznych i postkomunistycznych krajów Euro-

py Wschodniej. Matriarchatu, w którym obładowana siatkami, często odczuwająca brak snu, strasznie 

zmęczona kobieta ma równocześnie uzasadnione poczucie bycia niezastąpionym menedżerem życia 

rodzinnego, wywiązującym się z niezliczonych obowiązków i zadań. Te menedżerskie sukcesy, wsparte 

popularnym wśród kobiet restryktywno-nakazowym stylem bycia, były często wystarczającym warun-

kiem uzyskania dominacji, która, jak wiadomo, bywa bardzo nagradzająca.18  

Po 1989 roku taki stereotyp Matki-Polki odczytywany jest jako anachroniczny i nieade-

kwatny do współczesnych realiów. Nowe wzorce osobowe (indywidualizm, samorozwój), ruchy 

kobiece, równouprawnienie, a także dostęp do informacji spowodowany ekspansją nowych me-

diów oraz konieczność pracy zawodowej kobiety i mężczyzny, aby utrzymać rodzinę, w większym 

                                           
15 A. Titkow, Figura Matki Polski. Próba demitologizacji, w: „Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezenta-
cje macierzyństwa we współczesnej Polsce”, red. R. E. Hryciuk, E. Korolczuk, Warszawa 2012, s. 30. 
16 Por. Ibidem. 
17 Tylko jedna osoba wspomniała o skojarzeniu stereotypu z patriotyzmem,  a dwie dodały do niego tradycję chrześc i-
jańską (zestawienie Matki- Polki z Maryją). Wizja ta nie została jednak podzielona przez pozostałych uczestników wywia-
dów FGI. 
18 A. Titkow, op.cit., s. 33. 
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stopniu wymuszają podział obowiązków domowych pomiędzy płcie niż dawniej, a w efekcie po-

wodują zmiany w zakresie obowiązującego modelu macierzyństwa. 

Matka-Polka wywodzi się nawet jeszcze sprzed II wojny światowej. Wtedy, kiedy Matka Polka, tj. 

kobieta w polskiej rodzinie była instytucją, nośnikiem wielu tradycji, nośnikiem wielu cnót, które by-

ły utożsamiane też często z Matką Boską, czyli jakaś taka czystość, delikatność, piękno, kobiecość. 

To był swego rodzaju symbol kobiecości i właśnie potem, po wielu przykrych wydarzeniach i wielu 

przewrotach w naszym kraju ten syndrom Matki-Polki, pierwotnie bardzo chrześcijańskiej, tez był 

bardzo, bardzo zbladł, że tak powiem. A też czasy się zmieniły i myślę, że dlatego ten model Matki-

Polki nie będzie też dziś w 100% aktualny. Nie będzie odpowiadał na dzisiejsze potrzeby. (FGI2M) 

Dla wielu uczestników badania, termin Matka-Polka kojarzy się wyłącznie z minionym ustrojem  

i nie ma nic wspólnego ze współczesną sytuacją polskich kobiet. Co więcej, z wypowiedzi bada-

nych wynika, że owo sformułowanie powoli wychodzi z użycia:  

- Nikt już tak nie mówi – „Matka-Polka”. 

- Stare powiedzenie jakieś. 

- Jeszcze z PRL-u. (FGI1M) 

Elementy podane w przytaczanym przez Titkow fragmencie pojawiły się w wypowiedziach 

uczestników wywiadów grupowych. Termin Matki-Polki symbolizuje zatem dla nich oddanie i cał-

kowite poświęcenie się kobiety rodzinie, wobec czego nie posiada ona czasu dla siebie, a w efek-

cie jest nieszczęśliwa – przez badanych określana jest mianem cierpiętnicy.   

- To taka matka poświęcająca się. 

- Całkowicie poświęcająca się.  

- Czyli nie ma tej mamy szczęśliwej, bo ta mama nie poświęca sobie czasu i nie ma tego wolnego. 

- Chociaż to chyba kwestia charakteru osoby, bo tak jak pani Ania chyba mówiła, jak jest kobieta, 

która lubi się poświęcać dziecku, to ona będzie szczęśliwa, ale w dużej mierze to było tak, że kobie-

ta była zmuszona, że musiała zostać w tym domu. Męską domeną było zarabiać, a kobiecą siedzieć 

w domu i opiekować się domem. (FGI1K) 

Przede wszystkim zaś Matka-Polka jest dla naszych rozmówców kobietą pozostającą w przestrzeni 

domowej. Nie pracuje, a owy brak zatrudnienia jest przez nich komentowany zarówno negatyw-

nie (kobieta jest uciemiężona): 

- Ona chyba właśnie nie wychodzi z domu. Ta, która się zajmuje dzieckiem tylko. 

- Matka-Polka to jest coś negatywnego. 

- To jest taka biedna kobieta. Chodzi taka biedna, styrana. Wszystko sama. Na drugi koniec miasta 

na nogach, bo mąż nie kupi żonie samochodu, bo nie wyśle jej na kurs. (FGI1M),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

jak i pozytywnie, jako symbol prestiżu jej oraz jej rodziny: 

- Nieraz to kobiety się chwalą: a mój mężczyzna zarabia, a ja mogę w domu posiedzieć.  

Moderator: To jest taki atut? 

- Prestiż taki.  (FGI1K) 

Należy jednak zauważyć, iż dla niektórych kwestia pozostawiania kobiety (Matki–Polki) w domu 

wcale nie musi wiązać się z negatywnymi konotacjami – pod warunkiem jednak, że to kobieta 

świadomie i chętnie wybiera ten rodzaj aktywności.  
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Stereotyp Matki-Polki budzi także skojarzenia z kobietą przewrażliwioną na punkcie wła-

snego dziecka i przesadnie o nie dbającą. Ponadto utożsamiany jest także z matką wielodzietną: 

- Tak mi się wydaje. Jak kiedyś mówiło się Matka-Polka, to moje dziecko, trzeba chuchać i dmu-

chać, żeby się nie przegrzało. W takim sensie, żeby się nie ubrudziło na dworze. 

- Teraz to niekoniecznie dobra matka. 

- Teraz to na mnie tak mówią: Matka-Polka, jak trójka dzieci, to już Boże!. Niektórzy potrafią nie-

zbyt miło dogadać. (FGI1K) 
 

Moderatorka: To taki stereotyp Matki Polki, kiedy myślą sobie panie Matka Polka, to co 

Paniom przychodzi do głowy? 

- Komuna. 

- Poświęcanie się bezgraniczne dziecku. 

- Tak i jeszcze rodząca co roku albo dwa razy w roku. (FGI2K) 

Matka-Polka, zdaniem wielu, nie pamięta, że jest kobietą (lub nie ma na to czasu),  

w związku z czym zaniedbuje się i jest stale zmęczona – to tzw. „kobieta z siatami”. Z drugiej zaś 

strony jest ona pojmowana jako osoba, która tworzy niepowtarzalną atmosferę i ciepło rodzinne. 

Owo pozytywne skojarzenie wydaje się jednak należeć do mniejszości.   

- Nie pamięta, że jest kobietą. 

- Kobieta zmęczona, z siatami. (…) 

- Dzieci, a potem wnuki, ale mimo wszystko to ciepło do Matki–Polki pasuje. Mam taką znajomą, 

która właśnie mi się kojarzy. U niej w domu jest jedna rzecz. Jest świętość. U niej w domu jest stół, 

gdzie spotykają się i dzieci, wnuki i znajomi. Mi się kojarzy z taką właśnie Matką–Polką”, ale nie ma 

tych siat, ale ma właśnie takie cechy. (FGI1K) 
 

- Raczej negatywny jest obraz takiej kobiety. Zaniedbanej, która w jakimś poliestrowym wdzianku 

wiesza pranie na placu. 

- I idzie z siatkami z zakupami.  

- A mężczyzna siedzi przed telewizorem i żłopie piwo. (FGI2M) 

 

Rysunek 3. Dekonstrukcja stereotypu Matki Polki 

 

Źródło: Opracowanie własne ROPS. 
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Podsumowując zagadnienie stereotypu Matki-Polki i odnosząc je do współczesności, warto 

zastanowić się, czy rzeczywiście jest ono tak nieaktualne jak twierdzą badani. Trzonem omawia-

nego wyobrażenia jest kobieta idealna, bohaterka radząca sobie w każdej sytuacji, w której 

uczestniczy. Współczesny wizerunek dobrej matki, chociaż niespójny w szczegółach, również nosi 

znamiona perfekcjonizmu kobiety. Najlepiej, aby matka była dla dziecka przyjaciółką, ale stawia-

jącą mu rozsądne granice. Powinna także pracować (lub nie) i przede wszystkim realizować sie-

bie, ale nie zaniedbując dziecka i męża. Współczesna matka idealna jest matką spełnioną we 

wszystkich swoich rolach, a owo spełnienie daje jej szczęście. Być może to nie jest stereotyp, 

ponieważ obraz wydaje się nie być powszechny i wewnętrznie niespójny (różnice zdań, co do 

podziału obowiązków i ról zawodowych), ale z całą pewnością przypomina obraz Matki-Polki. 

Różnią się jedynie jej rekwizyty.  
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Rozdział III 

SPOŁECZNY ODBIÓR MACIERZYŃSTWA 

3.1. „ZŁE MATKI” – KIM SĄ? 

To jak ważna dla opinii publicznej jest postać i rola matki widać przy okazji wszelkich na-

głaśnianych medialnie, wywołujących silne emocje, tragedii z udziałem dzieci i rodziców. O tym, 

jak ważnym tematem jest macierzyństwo, świadczy również fakt, że tego rodzaju informacje są 

często zamieszczane w serwisach informacyjnych, na co uwagę zwrócili badani. Najczęściej przy-

woływanymi przez uczestników wywiadów grupowych historiami były sprawy „Madzi z Sosnow-

ca”19 oraz „chłopca z Cieszyna”20. Co oczywiste, to właśnie w ich kontekście najszybciej pojawiało 

się sformułowanie „zła matka”. Określenie to nie jest jednak zarezerwowane tylko dla bohaterek 

tak skrajnych wydarzeń. Ogólnie rzecz biorąc, trudno jest ustalić granicę, po przekroczeniu której 

sądzi się, iż kobieta zasługuje na to miano. Dla jednych złą matką jest kobieta, której dziecko 

płacze nocami lub jest niegrzeczne w sklepie, dla innych to osoba, która porzuciła potomstwo lub 

się nim nie interesuje.  

Badani zwrócili uwagę na to, że społeczeństwo z łatwością nadaje innym etykiety i czyni 

to nieraz bardzo pochopnie, nie znając kontekstu wydarzeń, które oceniają (np. wystąpienie cho-

roby lub zaburzeń psychicznych, które leczone, nie doprowadziłyby do tragedii). Wielu z nich  

w wypowiedziach dotyczących dramatycznych doniesień medialnych nt. złych matek wskazuje, iż 

częściową winę za te wydarzenia ponosi samo społeczeństwo, które nie reaguje na niepokojące 

symptomy w sąsiedztwie, a nawet w rodzinie, nie interesuje się podejrzanie zachowującymi się 

rodzicami (w tym kontekście matkami) oraz nie proponuje im wsparcia. 

- Oczywiście ona bardzo źle postąpiła. Ale było tak, że oni w rodzinie już cokolwiek wiedzieli. Ta te-

ściowa na przykład wiedziała, że coś jest nie tak. Mogła przecież to dziecko zabrać do siebie, co-

kolwiek. Jest sytuacja środowiska, że ludzie nie reagują czy w szkole, czy w przedszkolu. Dlatego, 

że to widać, że ktoś sobie nie radzi. Ktoś emocjonalnie sobie nie radzi, bardzo ma duże braki. Ta 

dziewczyna sama miała bardzo duże braki. 

                                           
19 Sprawa „Madzi z Sosnowca”, czyli historia Katarzyny W., która zgodnie z ustaleniami prokuratury 24 stycznia 2012 
roku zabiła swoją półroczną córkę Magdę, a później zgłosiła jej zaginięcie. Kobieta została skazana na 25 lat więzienia. 
Jak donosi PAP, aktualnie (czerwiec 2015 r.) obrońca Katarzyny W. wniósł kasację od wyroku do Sądu Najwyższego.  
20 Sprawa „chłopca z Cieszyna”, to historia 2 letniego Szymona z Będzina, którego zwłoki znaleziono w cieszyńskim 
stawie, gdzie pozostawili go rodzice. Ojciec został skazany w maju 2015 roku na 10 lat pozbawienia wolności za pobicie 
ze skutkiem śmiertelnym, matka zaś na 5 lat za nieudzielenie pomocy. 
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- Katarzyna W.? 

- Katarzyna W. sama miała bardzo duże problemy. Więc takie rzeczy uważam, że gdzieś w środowi-

sku powinny być wyłapywane. 

- Mnie się wydaje, że jest też jakieś społeczne przyzwolenie na pewne zachowania. 

- Ona była winna. Ale coś się na około takiego podziało, że ludzie nie mogą.. bo ona jest matką, to 

musi sobie poradzić. Ale ludzie naprawdę mają różne... Matka, która wydawała się odpowiedzialna 

w każdym momencie życia może się załamać. (FGI1K) 

Jak widać, uczestnicy wywiadów dostrzegają kontrolę społeczną związaną z rolą matki, która 

musi sobie dobrze radzić z wychowaniem dziecka, w przeciwnym razie jest surowo oceniana 

przez otoczenie. Zdaniem niektórych, owy nacisk na idealne wypełnianie roli sprawia, że niektóre 

sfrustrowane kobiety, które nie dają sobie rady z realizacją zadań rodzica, w skrajnych przypad-

kach wybierają najokrutniejsze rozwiązania. Czynią to czasem – w opinii niektórych – z obawy 

przed wstydem i ocenami społecznymi21.  

Moderatorka: Czyli zawsze za takimi tragediami jest jakiś kontekst społeczny, głębsze 

problemy? 

- Ja pamiętam taką sprawę, kobieta była w ciąży, a potem się nagle okazało.. powiedzmy, że ze-

szczuplała nagle, cudownie i zero zainteresowania społecznego- przepraszam, no gdzie jest ten ma-

luch? 

- Ale tak jak w oknie życia możesz anonimowo zostawić. 

- Ja uważam, że to powinno być już od przedszkola, żeby nie było presji społecznej. Bo większy dla 

niej wstyd jest, że ona to dziecko odda niż powinno być. (…) Jeżeli my od dziecka będziemy uczyć 

te dzieciaki pewnych jakiś zachowań, to one nie będą się tego wstydziły. Będą wiedziały, że jest ta-

ka możliwość i nikt jej nie oceni. Przecież gdyby ta dziewczyna, czemu ona tą Madzię.. przecież ona 

mogła ją nie wiem zostawić u teściowej, zostawić gdziekolwiek. Tylko, że jest jeszcze ta presja spo-

łeczna. Pewne rzeczy od dziecka powinny być wpajane. Żeby one wiedziały, że to nie jest wstyd, że 

to się dzieje, że tak można, że gorszym wstydem jest zabić, zostawić niż oddać. (FGI1K) 

Uczestnicy wywiadów grupowych stworzyli własną definicję „złej matki”. Pierwsza grupa 

pytanych zrekonstruowała obraz kobiety uzależnionej od alkoholu, dla której nałóg jest ważniej-

szy od dzieci. Osoba ta jest nieodpowiedzialna oraz nie posiada tzw. instynktu macierzyńskiego, 

co oznacza, iż zaniedbuje potomstwo i nie wykazuje potrzeby sprawowania nad nim opieki,  

w wyniku czego jego poczynania nie są w ogóle kontrolowane przez dorosłych. Ponadto w kon-

tekście problematyki „złych matek” pojawiły się takie cechy jak: nadopiekuńczość oraz nieprzygo-

towanie do pełnienia roli rodzica (również emocjonalne) oraz związany z tym brak wiedzy na te-

mat opieki nad dzieckiem.  

- Ja np. znam taką rodzinę, gdzie ona przestała pić i uważała siebie za bardzo dobrą matkę. Dzieci 

komputer, tu macie swój pokój. Z chłopem w swoim. Po jakiś dziesięciu latach rozstali się, dzieci 

były trochę większe. Oni się rozstali, ona zaczęła pić, wpadła w alkoholizm i to totalny, z menelami. 

Ja ją spotykam i mówię: co ty robisz? Co ty wyprawiasz ze sobą, z tymi dziećmi? A ona stwierdziła: 

one są duże i one sobie poradzą. 

- Ale to chora kobieta. 

Moderatorka: Ok, ale to takie skrajne przypadki. A które cechy… 

- Niektóre kobiety nie mają instynktu takiego. 

Moderatorka: Brak instynktu, czyli czego? 

- Że nie potrafią się zająć dzieckiem. 

                                           
21 Strach przed potępieniem społeczeństwa jest tylko jednym z wielu czynników odpowiedzialnych za patologie w sferze 
rodzinnej.  
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- Albo w niewłaściwym momencie życia i ta mama nie jest przygotowana emocjonalnie. Nagle się 

pojawia taki mały człowiek, a ona musi i przewinąć, i nakarmić. Zrezygnować z czegoś. 

- Ja, jak urodziłam to dla mnie była to zupełnie nowa sytuacja. Pani mnie budzi w szpitalu i mówi: 

pani ma dziecko, pamięta pani? (śmiech) Ale to było dla mnie dziwne. Ja miałam 21 lat, zawsze  

o tu, tam, ło, co się dzieje! 

Moderatorka: A jak popatrzymy na te cechy, które wcześniej wypisałyśmy. To która  

z tych cech, niewypełniona, najbardziej będzie nam opisywać złą matkę?  

- Nadopiekuńczość. 

Moderatorka: To będzie najbardziej cechowało złą matkę? 

- Tak, ponieważ dzieci są pokrzywdzone, jeżeli matka jest nadopiekuńcza. Bo nie umieją sobie po-

radzić potem w życiu. 

- Nieodpowiedzialna.(…) Dla mnie odpowiedzialność, to nie można zostawiać dzieci samych sobie. 

Dla mnie to jest największa, bo dzieci potem szukają różnych rzeczy poza. Są puszczane same so-

bie, nie mają swoich zainteresowań. A wiadomo, że zaczynają się interesować własnymi sprawami. 

Potem albo chcą uciec z domu, albo szybko zakładają rodzinę. Albo im się trafi [ciąża – red.] i wte-

dy to jeszcze w ogóle nie są przygotowane do tego. Albo jest alkohol, są narkotyki, albo się pojawia 

dziecko, a ludzie sobie nie radzą. Potem to dziecko cierpi i oni cierpią. To jest brak odpowiedzialno-

ści, mnie się wydaje, że to jest najgorsza taka. (FGI1K) 

W drugiej żeńskiej grupie pojawił się podobny wizerunek „złej matki”, tzn. osoby uzależ-

nionej, np. od alkoholu, która nie jest zainteresowana losem dziecka i jego potrzebami, a także 

nie okazuje mu czułości – przeciwnie, jest to kobieta głośna, napastliwa i agresywna.  

- Brak czułości.  

- Nie zajmuje się dziećmi. 

- Z nałogami. 

- A może też jak została wychowana przez swoich rodziców, bo z domu się wynosi tez pewne rze-

czy, a potem je przenosimy do swoich domów. 

Moderatorka: Tutaj pani Renata mówi o takiej umiejętności przekazywania pewnego 

wychowania, czy jak mam to rozumieć, że ona nie jest wzorem? 

- Tak. 

- Nie zaspokaja potrzeb w każdej płaszczyźnie. 

- Przekłada swoje potrzeby nad dziecka. 

- Nie mówi, tylko krzyczy. 

Moderatorka: Czyli tutaj pojawia się ten brak komunikacji, rozmowy z dzieckiem. Czy 

coś jeszcze? Kiedy nam się zapala taka czerwona lampka, że coś jest nie tak? 

- Kiedy jest agresywna. (FGI2K) 

W taki sam sposób postrzega „złą matkę” pierwsza grupa fokusowa mężczyzn. Jest to ich 

zdaniem kobieta nieodpowiedzialna, która na wszystko dziecku pozwala i pozostawia je bez opie-

ki. Taka osoba nie zajmuje się potomstwem i nie troszczy się o nie, za to wykazuje się dużą dozą 

egoizmu, który manifestuje się spełnianiem własnych potrzeb kosztem dziecka.  

- Jeżeli matka zostawia dziecko i idzie gdzieś tam w tany, na balangę, to jest nieodpowiedzialna. 

Jak można zostawić dziecko cztero, pięcioletnie. Ja sobie nie wyobrażam na przykład. Mam syna, 

który 30. sierpnia będzie miał 6 lat, żeby go zostawić samego w domu. 

- Jak najbardziej każdy ma prawo do wszystkiego, ale wiesz, załatwiasz dziadków, babcie i idziecie 

we dwójkę. Mówimy o modelu, że to jest jakby dozwolone. Każdemu wolno. Jak każdy ma prawo, 

żeby zapierdzielać, tak każdy ma prawo, żeby się bawić czasem. Nie mówię, że co weekend, ale 

każdy ma prawo gdzieś wyjść. Ale z odpowiedzialnością. (…) 
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-- Nawet nie musi gdzieś iść. Teraz cały czas, nie ma miesiąca w Polsce, żeby coś się nie działo. 

Pięcioletnie dziecko chodzi po parapecie, wyleciało, wyskoczyło, bo matka tam się bawiła w pokoju 

obok. No ludzie, o czym my rozmawiamy. To jest brak odpowiedzialności no. To jest osoba na nie-

odpowiednim stanowisku. (FGI1M) 

Co interesujące, w pierwszej grupie mężczyzn pojawiła się opinia, iż złe matki są klientkami róż-

nego rodzaju dyskotek, gdzie wypijają pewne (w domyśle badanych znaczne) ilości alkoholu. 

Wypowiedź ta została natychmiast sprostowana przez innego uczestnika, który dodał, iż „nawet” 

kobieta posiadająca dziecko ma prawo wyjść się pobawić, jednak powinna to czynić z umiarem. 

Jak widać matka jest osobą w pewnym sensie „uświęconą”, co oznacza, że nie przystoi jej nadu-

żywać alkoholu i powinna zachowywać się z godnością. Niestety z poniżej cytowanego fragmentu 

rozmowy nie wynika, czy podobne stwierdzenie dotyczyłoby ojca, jednak można mieć co do tego 

wątpliwości.  

- Ja śmiałem się do Tomka, który pracuje jako barman i mówił, że złe matki są jego klientkami. 

- No, ale przychodzą tam dziewczyny młode. 18 lat i mają już dzieci, ale przychodzą i trzydziesto-

letnie kobiety, które też mają dzieci i potrafią nakrzyczeć na barmana przez to, że nalał za mało pi-

wa. (śmiech). 

Moderatorka: A jak byśmy mieli być poważni, to zła matka to : matka nieodpowiedzial-

na, egoistyczna, lekceważąca potrzeby dziecka tak? 

- No swoje zapotrzebowanie nad dziecko. 

Moderatorka: Co jeszcze spowodowałoby, że nazwalibyśmy matkę złą matką. To, że 

idzie sobie na piwo? 

- Moim zdaniem nawet kobieta ma prawo iść. Jeżeli chce, to niech się napije, ale z umiarem. 

Wszystko jest dla ludzi, ale z umiarem. (FGI1M) 

Warto również zwrócić uwagę na poniżej zamieszczone zakończenie przytaczanej rozmowy. Je-

den z rozmówców przedstawił własną wizję „złej matki”. Według niego jest to kobieta zapatrzona 

w siebie i we własną urodę, jest realizacją typu „laleczki”, która nie interesuje się dzieckiem lub 

spycha jego potrzeby na drugi plan.  

Moderatorka: Jakie inne cechy ma zła matka? 

- Jak dziecko biega naokoło niej: mamo jestem głodna. A ona: poczekaj chwilę, bo sobie paznokcie 

maluję. (FGI1M) 

Również w drugiej męskiej grupie fokusowej ujawniły się omówione już cechy „złej mat-

ki”. Panowie ci jednak w większej mierze skupili się na negatywnym wpływie nadopiekuńczości 

oraz na ogólnym braku miłości do dziecka, przy czym zrekonstruowanie znaczenia „miłości” lub 

jej niedostatku było dla nich kłopotliwe. Mężczyźni podjęli refleksję nad złożonością tego pojęcia  

i zadali pytanie o to, czy matkę nieporadną i niewiedzącą jak opiekować się potomstwem można 

nazwać złą. W poniżej cytowanej rozmowie widać, jak skomplikowanym zagadnieniem jest uczu-

cie do dziecka. Uczestnicy wywiadu utożsamiają z miłością chęć przebywania z potomkiem  

i sprawowania nad nim opieki, ale twierdzą również, że błędy popełniane przez rodziców nie wy-

kluczają prawdziwości tego uczucia. Niemniej jednak ewentualna szkoda wyrządzona dziecku, 

pomimo działania tzw. „mikstury miłości” – jak określił to jeden z rozmówców, jest kategorią nad-

rzędną dla nadania komuś etykiety „zły rodzic”.  

Moderatorka: Aha, czyli taka nadopiekuńczość już świadczy o tym, że jest to zła matka, 

panie Damianie? 

- Wg mnie tak. Bo czasami takie wychuchane dziecko po prostu.. wtedy się robi z niego taka kaleka 

życiowa, że tak można powiedzieć. 
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Moderatorka: Jakieś inne cechy, albo brak tych cech, które świadczą o tym, że mamy 

do czynienia ze złą matką? 

- Ale mam rozumieć, że chodzi tutaj o tą granicę, nie skrajność, ideał zła, tylko granicę, gdzie ta 

kobieta już… 

Moderatorka: Mhm, tutaj wypisaliśmy sobie na początku tak strasznie dużo tych cech. 

(…) i jakbyśmy wyjęli, którąś z tych cech, to moglibyśmy mówić, że to jest zła matka?  

- Opiekuńcza na pewno.  

Moderatorka: Że jak nie jest opiekuńcza. 

- Jest nie, tak.  

- No kochająca swoje dzieci. 

- No właśnie od tego trzeba zacząć, od miłości. Wszystkiego innego można się nauczyć albo wyeli-

minować, albo ktoś gdzieś coś pomoże. Można nauczyć się bardziej opiekuńczości, jeśli ktoś w tym 

pomoże. Można cierpliwości się nauczyć. Można trochę zbastować, zejść z tonu, jeśli chodzi o tą 

troskę, ale to wszystko można robić, dopiero wtedy jeśli się to dziecko kocha i chce się dla niego 

dobrze. Podstawą jest tylko to kochanie dziecka. Wyjęcie tego chyba psuje wszystko. 

- Czyli z tego wynikają wszystkie pochodne później, z tej miłości.  

- No można tak powiedzieć, bo można to później łapać, balansować, żeby jakiś ideał osiągnąć. Na-

tomiast można nimi balansować dopiero w momencie posiadania tego właśnie fundamentu, czyli 

kochania. 

Moderatorka: Czyli to, co jest podstawą. Bez tego nie możemy mówić o dobrej matce. 

Tak? 

- Myślę, że tak. 

- Ale to też, co rozumiemy poprzez kochającą swoje dzieci, bo jeżeli matka, zakładamy, że nie ko-

cha, no to co, będzie chciała wyrzucić je z balkonu? Co oznacza kochać swoje dzieci? Czy jak będzie 

na nie patrzeć, albo o nich myśleć, to będzie zadowolona?  

- No uczucie kochania to chyba każdy jakoś… no nie wiem... indywidualnie patrzysz na to. Ale wy-

daje mi się, że możesz posiadać te wszystkie cechy, opiekować się kimś, ale jeśli robisz to tak 

bezosobowo, bo ktoś Ci kiedyś powiedział: „to jest twoje dziecko, opiekuj się nim”, a Ty tego nie 

czujesz w środku, nie kochasz to jest na nic i nic z tym dzieckiem dobrego nie zrobisz i temu dziec-

ku nie pomożesz. 

- Czyli rozumiesz kochać, jako chcieć być z tym dzieckiem..? 

- Chcieć. Czuć to, tak.  

- Załóżmy, że ktoś jest alkoholikiem, a to jest straszna choroba alkoholizm i nie potrafi, tego dziec-

ka pokochać, ale próbuje. I nie widać, tego bo nawet tego minimum mu nie daje, bo nie jest  

w stanie zarobić np. na to, ale stara się jakieś drobne postępy. Ludzie tego nie widzą, bo ludzie 

depczą takie rzeczy. A to jest alkoholik, to niech tam w rynsztoku ten... A to jak się człowiek spoj-

rzy właśnie, najlepiej jak ktoś, kto wyszedł z nałogu, to wtedy widzi właśnie np. te drobne kroki, że 

z tej miłości wynika to, że on się stara. Mniej pijany, z każdym dniem… Ale to jest potrzebne wła-

śnie. 

- No tylko wydaje mi się, że mogłoby to... fajnie, że się stara, ja myślę, że teraz się tak nie przekre-

śla gdzieś tam. Chociaż pewnie, to temat ciężki. Z jakąkolwiek patologią jakby się spotykać… wyda-

je mi się, że mogłaby się ta kobieta tak się starać w ciągu tych dziewięciu miesięcy. Bo jak to dziec-

ko jest na świecie i ona mniej pije, to to dziecko się z tego nie cieszy. To jest.. ona owszem stara 

się, walczy. To jest plus dla niej jako dla człowieka, dla kobiety... ale to jest kosztem dziecka dalej. 

To, że ona jest mniej pijana, to to dziecko co, to dziecko się o połowę bardziej cieszy?  

- To dziecko będzie cierpiało itd., ale mówię właśnie o tym fundamencie, o tej miksturze miłości , 

która właśnie tak działa, że nawet ktoś, kto może myśleć, że jest na dnie wielkim, ale po prostu 

cieszy się z tego, że wypił jedno piwo mniej, jutro dwa piwa mniej, czy tam flaszkę mniej.. itd.  

O tym mówię, właśnie tak to funkcjonuje. (FGI2M) 
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Poza brakiem miłości, wśród cech wyróżniających „złe matki” pojawił się także, podobnie jak po-

przednio, alkoholizm, a także wykorzystywanie dziecka i manipulowanie nim dla własnych korzy-

ści np. podczas sprawy rozwodowej. 

- Nie, też się słyszy. Może nie tak drastyczne, ale jakieś... na pewno alkoholizm, to jest częsty przy-

padek, który się gdzieś spotyka. 

- Albo ja mam znajomych na przykład, nie wiem jak to nazwać… traktowanie jak zło konieczne 

dziecka. 

- Dużo rozwodów nie? Wszędzie jest obok nas i to myślę też… 

- Tzw. brutalna walka o to dziecko , wykorzystywanie tego dziecka jako broni. 

- Karty przetargowej. (FGI2M) 

Warto zauważyć, iż jedynie mężczyźni zwrócili uwagę na cienką granicę dzielącą dobrą, 

ale popełniającą błędy, i złą matkę. Cytowani uczestnicy drugiej grupy męskiej wskazali, że mi-

łość do dziecka nie wyklucza potknięć, nawet nieraz brzemiennych w skutkach, natomiast męż-

czyźni z pierwszej grupy fokusowej stwierdzali, że wszelkie oceny są względne i trudno z całą 

pewnością nazwać kobietę, która nie wypełnia obowiązków wynikających z macierzyństwa, mia-

nem złej. Może świadczyć to o tym, że badane panie posiadają mniej dystansu i są bardziej 

skłonne do wydawania krytycznych ocen dotyczących realizacji roli matki.  

- Wszystko zależy od tego, jak zdefiniujemy pojęcie zła matka. 

- No właśnie zdefiniowaliśmy przed chwilą. 

- Ale jak możemy stwierdzić, że ta matka… 

- W sumie to definicja by wychodziła od każdej matki. Każda matka by miała swoją definicję na złą 

matkę. Nie spotkamy dwóch kobiet, które tak samo wychowują dziecko. Bo jedna sobie przesadziła 

z alkoholem. No trudno, zdarzyło się. Możemy raz, przez przypadek do niej powiedzieć, że trudno, 

w tym momencie, jesteś złą matką, bo pokazujesz przykład taki, a nie inny. Ale u innej kobiety wy-

skoczy gdzieś z facetem i będzie wiedziała o tym i wtedy ktoś jej powie, że też jesteś złą matką. 

- Zgadza się. Nie ma idealnej mamy, w związku z tym każda będzie miała te cechy inne. 

- Nie można porównywać tej definicji do każdej kobiety, która jest matką. (FGI1M) 

Jak wspomniano, wydaje się, że grupom kobiet łatwiej przyszło zdefiniowanie „złej mat-

ki”. Mężczyźni co prawda również podali pewne cechy, jakie może mieć kobieta nosząca to miano 

i były one tożsame z tymi wymienionymi przez grupy żeńskie, ale podjęli oni również refleksję 

nad złożonością tego zagadnienia, czego panie nie uczyniły. W męskich opiniach dostrzega się 

swego rodzaju relatywizm. Uważają, że nie ma uniwersalnych cech, które świadczą o tym, że 

kobieta jest złą matką. Nadanie tej etykiety jest kontekstowe i zależy od osoby, która ocenia. 

Warto zwrócić uwagę na poniższą rozmowę, która miała miejsce w grupie mężczyzn. Dotyczy ona 

historii kobiety, która nie radziła sobie z dzieckiem, jednak opowiadający nie ma wątpliwości, że 

je kochała. Taka osoba, jego zdaniem jest poszkodowana i nie zasługuje na miano „złej matki”, 

mimo to prawdopodobnie wiele osób tak właśnie by ją nazwało. 

- Bo dziecko będzie za ścianą płakać na przykład, a ktoś powie: co to za matka, jak to dziecko pła-

cze? Ja bym mógł powiedzieć na własnym przykładzie. U nas mieszka matka z córką. Nie wiem ile 

ta córka ma, z rok może półtora. I to jej dziecko potrafi całą noc płakać. Ludzie zaczęli się tak inte-

resować, że zaczęli dzwonić do MOPSu, wszędzie. I sprawa jest w sądzie, że prawdopodobnie mają 

jej odebrać to dziecko. Do tego doszło nie. A się okazało, że miało jakieś kolki tam po prostu. 

Dziecko się budziło w nocy z jakimiś tam bólami.. 

- Ona próbowała zaradzić, ale po prostu nie potrafiła. 
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- Wychowuje sama dziecko po prostu. Próbuje jak potrafi no. Być może jakby miała partnera by by-

ło inaczej no. No nie wiem no. W każdym razie jest jak jest. 

Moderatorka: Czyli daną matkę można ocenić, że jest złą matką , ale w zależności od 

kontekstu. A te cechy się równoważą tak. Ona może sobie zawalić w jednym względzie, 

ale zaraz się poprawi i nie możemy o niej powiedzieć, że jest złą matką, bo te cechy 

dodatnie przeważają? 

- Jeśliby popełniała ciągle, to w tym momencie wiadomo, ale jeśli raz, czy dwa coś jej się zawaliło, 

to bez przesady. 

-(…) tu chodzi chyba bardziej o potoczne myślenie. Jeżeli coś się stanie, dziecko zapłacze, to wtedy 

się patrzy, że to zła matka. (FGI1M) 

3.2. „CZY JESTEM ZŁĄ MATKĄ?” – KRYTYKA ROLI 

O tym jak ważna jest rola matki i jaką uwagę skupia jej wypełnianie świadczy częsta kry-

tyka wybranych metod wychowawczych, której poddawane są kobiety posiadające potomstwo. 

Spośród 30 matek, z którymi przeprowadzono wywiad pogłębiony, ponad dwie trzecie (23) przy-

znało, że w swoim życiu zostały co najmniej raz pouczone, że jako matki robią coś źle. Bywało, 

że były to uwagi życzliwe i pełne troski, ale sytuacja ta należała do rzadkości. Nieproszone rady 

płynęły zwykle od innych kobiet, najczęściej teściowych lub mam (babć dziecka), ale zdarzały się 

także uwagi od koleżanek (co ciekawe, bezdzietnych) oraz osób zupełnie obcych (sąsiadki, klient-

ki sklepów, w których przebywała z dzieckiem bohaterka wywiadu). Powyższe świadczy o tym, 

jak bardzo zaangażowane w rolę matki są kobiety, nawet te, które jeszcze nie posiadają takiego 

doświadczenia. 

Z wypowiedzi rozmówczyń wynika, że mężczyźni znacznie rzadziej dzielą się swoimi suge-

stiami dotyczącymi prawidłowego wychowywania potomstwa, chociaż i takie przypadki się zda-

rzały. Autorami uwag byli dziadkowie dziecka lub jego wujowie, a w niektórych sytuacjach także 

obcy, np. ochroniarze sklepu. 

Najczęściej krytykują lub nieproszone decydują się na udzielenie rad dotyczących wycho-

wywania dziecka teściowe i matki, a w drugiej kolejności znajome lub koleżanki oraz sąsiadki. 

Poza tym, uwagami chętnie dzielą się także inne kobiety należące do rodziny. Są to babcie czy 

siostry bohaterów (rodziców). Zwykle ich sugestie są przyjmowane ze spokojem, chociaż w nie-

których przypadkach, co zapewne zależy od temperamentu obu stron konfliktu, dochodzi nawet 

do długotrwałych waśni.  

Wachlarz zarzutów stawianych matkom, które dotyczą wychowywania przez nie dzieci, 

jest rozległy. Rozmówczynie najczęściej wspominały o sytuacjach, w których ktoś krytykował, 

najogólniej rzecz biorąc, ich metody postępowania z dzieckiem. Przykładem są opowieści Heleny  

i Gabrieli. W przypadku pierwszej z wymienionych, sąsiadki skomentowały jej sposób reagowania 

na histerię dziecka, z kolei druga spotkała się z uwagą dotyczącą spacerowania z dzieckiem pod-

czas mroźnego dnia:   

No, że na przykład nie można karać dziecka w ten sposób, że wyrzucać do kąta, żeby dziecko tam 

płakało, nie wiem tupało nogami, czy była sytuacja, że ja nie wiem, rzuciło się na chodnik, bo coś 

chciało. No to tylko zostało podniesione przeze mnie i na trawkę, że tak powiem przełożone, żeby 

waliła głową po trawniczku, no ale już była, już są komentarze typu od razu od takich osób, ale 

przecież nie, to trzeba dziecko uspokoić. A ja mówię: nie, nie trzeba. No takie typowe, inne zapa-
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trywania przynajmniej na jakieś metody wychowawcze. O tak bym to nazwała.(…) No to na przy-

kład ta sytuacja na chodniczku z tym dzieckiem, bo ja akurat zeszłam do sklepu coś tam chciała 

mieć koniecznie jedna czy druga no i była awantura na środku sklepu czy właściwie chodnika. Ja-

kieś sąsiadki przechodzą, to zaraz muszą zwrócić uwagę, że to nie tak się dziecko wychowuje.  

(Helena)  
 

To pamiętam nawet, jak dzieci były takie zupełnie małe w wózku i temperatura minus 7 czy minus 

10 stopni. Ja spacerowałam sobie z dziećmi po podwórku i starsze panie mnie pouczały, że w taki 

mróz, to ja powinnam siedzieć w ciepłym domku z dziećmi i absolutnie nie wychodzić na dwór. 

(Gabriela) 

Wielu matkom wytykana jest także nadmierna pobłażliwość wobec potomka, czego przykładem 

jest Agnieszka: 

Dzisiaj miałam taką sytuację, że rozmawiałam z koleżanką przez telefon i córka coś ode mnie chcia-

ła, a ja mówię, że „rozmawiam z ciocią, poczekaj!” A ta znajoma mi mówi: „No bądź twarda, nie daj 

się, bo Ty jej ciągle ulegasz, a potem dziecko ci na głowę wejdzie”. Więc taka kwestia wychowaw-

cza pod tym kątem. (Agnieszka)  

lub przeciwnie – zbytnia surowość, jak u Eweliny i Doroty: 

Złapałam starszą córkę z papierosami i ograniczyłam jej wszystko. I wyszło tak jakoś, że córka mia-

ła za chwilę urodziny. Miała mieć imprezę, ale wyszła ta sytuacja i zabroniłam jej zrobić tę imprezę. 

I przyjechała teściowa i zaczęła mi zarzucać, że ją zbyt mocno ukarałam. (Ewelina)  
 

Na przykład ja egzekwuję od dzieci, żeby posprzątały zabawki. To moja mama lub moja babcia ro-

bią to za nie. Uważają, żeby przymknąć oko, mówią no przestań, daj spokój, nie krzycz na dzieci. 

To jest bardzo częste. (Dorota) 

Czasami dochodzi nawet do zabawnych sytuacji, gdy jednej osobie zwraca się uwagę na pobłaż-

liwość i surowość jednocześnie: 

Tak, mój tata przede wszystkim (…). Że jestem zbyt surowa albo są dni, że jestem zbyt opiekuńcza, 

albo za dużo synowi pozwalam. No i tak bez przerwy. (Barbara) 

Poza tym na liście zarzucanych matkom „grzechów” znajdują się także: 

 źle dopasowana dieta do potrzeb dziecka (Grażyna, Hanna) 

Według mojej teściowej, to moje dzieci to zawsze takie wychudzone i takie biedne, i w ogóle ane-

mię chyba mają albo coś no. W ogólnie nie tak gotuję, sprzątanie nawet gdybym odkurzyła dywan, 

to teściowa i tak przyjdzie i ona będzie szczoteczką go tam i tak…(Grażyna) 
 

Babcia mojego męża kiedyś zwróciła mi uwagę nt. jedzenia przede wszystkim. Kiedyś dawało się 

zupełnie inne jedzenie. Czy np. ciocia też męża. Więcej, np. dawało się kiedyś wodę z cukrem i ni-

komu to nie przeszkadzało, teraz bardziej się mówi o tym, że nie powinno się dawać dzieciom cu-

kru, a szczególnie młodszym dzieciom. I przede wszystkim.. jedzenie, bo co do ubierania raczej nie, 

ale przede wszystkim, co do jedzenia, to osoby dawały rady. (Hanna) 

 rozpieszczanie (Julita) 

Ze znajomymi tak miałam, że np. za bardzo jestem pobłażliwa w stosunku do dzieci, czy jak to po-

wiem brzydko, że za dużo cisnę dzieciom w tyłek, że po prostu sama sobie odejmuję czegoś, żeby 

dzieci miały. Że to nie  jest dobre, dzieci się nauczą, za chwilę będą wszystko chciały bo je tego 

uczę. A to tak nie jest do końca, bo po prostu czasami matka chce tak powynagradzać dziecko. Jak 

czasami ma więcej czegoś, jakichś środków. Chce wynagrodzić tym dzieciom czegoś, czego nie 

miały tak? Tak samo np. czego ja nie miałam w życiu. Choćby głupią zabawkę kupić i gdzieś to 
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dziecko zabrać, żeby miało jakiś uśmiech na twarzy, że np. nie możemy sobie pozwolić na jakieś 

wakacje, bo mieć wielodzietną rodzinę, to ciężko gdziekolwiek wyjechać, nawet u nas nad głupie 

może. Więc człowiek chce w jakiś inny sposób to rekompensować dzieciom. (Julita) 

 brak lub nieodpowiednia reakcja na kapryśne zachowanie potomka w miejscu 

publicznym (Ewa, Jagoda) 

Jedna taka sytuacja była, jak syn był młodszy i w sklepie położył się, i kopał, i tupał, bo czegoś mu 

nie chciałam kupić. To jedna pani powiedziała: „no niech żesz Pani mu to kupi, no jak tak można. 

To jest dziecko!” Ale to było dla mnie śmieszne. Dzieci nie mogą, tak jak powiedziałam, robić 

wszystkiego. (Ewa) 
 

Zdarzyło się. Jakby to powiedzieć. To było bardzo dawno temu. Chodziło o córkę właśnie. Córka by-

ła po prostu bardzo nieznośna. Chciała w sklepie daną rzecz i wynikł problem, że zaczęła po prostu 

bardzo krzyczeć, kłaść się na ziemię itd. A pan z ochrony kazał mi ją skarcić (śmiech). A ja ją tylko 

ciągłam przez pół marketu za kaptur. Powiem panu, że z ciężkim sercem to się słucha, jak ktoś 

chce pouczać. Matkę to raz. Matkę to po prostu boli. Ale musiałam córkę przywołać po prostu do 

stanu takiego, także ją zostawiłam na środku i poszłam sobie, i zaraz jej przeszło. Także to było ten 

raz. (Jagoda) 
 

 oraz nadopiekuńczość (Celina) 

W pracy, moje koleżanki [zwracały uwagę – red.]. Akurat były to koleżanki, które nie mają dzieci, 

więc to jest zastanawiające. Myślę, że one nie zdają sobie do końca sprawy z tego, jak one będą 

miały dzieci. Dotyczyły one tego [uwagi – red.], że jestem nadopiekuńcza, że kontroluję wszystko. 

Ja dzwoniłam i pytałam o rzeczy dla mnie istotne. Czy syn zjadł, czy jest grzeczny i one słysząc mo-

ją rozmowę, tak naprawdę mogły ją skopiować, bo każdego dnia wyglądały tak samo. Dla mnie 

sprawa czy syn zjadł obiad jest bardzo istotna. Powiedziały, że jestem mocno nadopiekuńcza i że 

mocno przywiązałam syna do siebie, że on robi to, co ja gdzieś tam z góry zaplanowałam. (Celina) 

 i niewłaściwie dobrana odzież do warunków pogodowych (Anna) 

Jak syn był całkiem malutki, to każdy wujek miał swoje zdanie na temat jak powinnam dziecko 

ubrać, jak powinnam karmić. Każdy się z tym boryka. (Anna) 

Nierzadko ludzie spodziewają się, że matki przez sam fakt narodzin dziecka nabywają już 

umiejętności związanych z jego pielęgnacją i wychowaniem. Gdy to okazuje się nieprawdą, młoda 

i niedoświadczona kobieta może spotkać się nie tylko z brakiem zrozumienia, ale nawet ze złośli-

wością innych, także ze strony opieki medycznej. Taką refleksją podzieliła się jedna z rozmów-

czyń: 

Moderator: Czy kiedykolwiek się zdarzyło, że ktoś dał Pani do zrozumienia, że jako 

matka robi Pani coś niewłaściwie, wtrącał się w Pani metody wychowawcze lub niepro-

szony próbował dawać rady? Proszę opowiedzieć o tej sytuacji. 

- Tak, ale to na początku drogi rodzicielstwa. Przy pierwszym dziecku. (…) Od samego porodu to 

była kwestia tego, że to pielęgniarki (śmiech), to położne pouczały w jaki sposób dzieckiem się 

opiekować. Yyy no, ale to było oczywiście podyktowane ich zawodem. Więc to było naturalne. Na-

tomiast później to… 

Moderator: A jakieś złośliwe uwagi? 

- Zdarzały się. Zdarzały się w szpitalu. To znaczy, to wynikało przy pierwszym dziecku z mojej nie-

wiedzy, albo z braku doświadczenia bardziej. Bo wiedzę teoretyczną miałam. Jakieś przygotowanie 

teoretyczne, ale to mi nie wiele dawało. Jeżeli czegoś nie potrafiłam wykonać praktycznie, no to 

musiałam się tego po prostu nauczyć przez doświadczenie. Natomiast no bywało tak, że takie zło-

śliwości odczuwałam, że czegoś nie potrafię zrobić. A może po prostu brałam coś za bardzo do sie-

bie? (Irena) 
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Należy jednak zauważyć, iż bohaterka w powyżej przytaczanej rozmowie zwróciła uwagę, iż ist-

nieje prawdopodobieństwo, że personel medyczny, którego reakcje odebrała jako złośliwe,  

w rzeczywistości nie zachował się wobec niej nieodpowiednio. Wypowiedź Ireny można zatem 

postrzegać także jako dowód na to, jak ważna jest dla kobiety rola matki i pozytywna społeczna 

ocena jej odgrywania. 

3.3. SPOŁECZNY ODBIÓR MACIERZYŃSTWA WIELODZIETNEGO 

Inspiracją do włączenia do badania modułu dotyczącego społecznego odbioru wielodziet-

ności była audycja radiowa, w której wypowiadali się rodzice posiadający liczne potomstwo.22 

Fragment materiału został zaprezentowany uczestnikom wywiadów grupowych, przeprowadzo-

nych w Katowicach, i stanowił przyczynek do dyskusji dotyczącej postrzegania rodzin wielodziet-

nych.  

Faktem jest, iż w Polsce (w tym w województwie śląskim) ubywa par decydujących się na 

większą liczbę dzieci. W ciągu ostatniej dekady zmalała liczba rodzin posiadających dwie pocie-

chy, a dominującym modelem rodziny jest 2+123, dlatego te większe mogą spotykać się z niezro-

zumieniem wielu członków społeczeństwa. Przeprowadzenie badania miało na celu potwierdzenie 

lub obalenie tej tezy.  

Postrzeganie wielodzietności – opinie uczestników wywiadów grupowych 

(FGI) 

W badaniu zastosowano definicję rodziny wielodzietnej przyjętej w Ustawie o Karcie Dużej 

Rodziny, tj. za rodzinę wielodzietną uznano rodziców wychowujących co najmniej trójkę dzieci24. 

Jak się jednak okazało, wyobrażenie badanych dotyczące dużej rodziny nieraz nie pokrywało się  

z podaną definicją. Niektórzy uznali wręcz, iż mianem tym powinno się określać rodziny wycho-

wujące przynajmniej 5 dzieci.  

Ja jakoś nie mam takiego wyrobionego zdania, a w dzisiejszych czasach, jak obserwuję opinie, to 

trzy to już jest wielodzietność. No, ale myślę, że wielodzietność taka w klasycznym podejściu to jest 

pięć, siedem dzieci. (FGI2M) 

W ocenach wielodzietności dostrzega się dualizm. Nie istnieje jedno skojarzenie z dużą 

rodziną, ale funkcjonują dwa przeciwstawne – pozytywne i negatywne, a ich wyznacznikiem są 

kwestie materialne. Pejoratywne wyobrażenie jest efektem mniejszych lub większych trudności 

finansowych, z którymi boryka się znaczna część społeczeństwa25, nawet ta, która wychowuje 

tylko jedno lub dwójkę dzieci. Osoby te nie wyobrażają sobie zatem poziomu życia przy liczniej-

szym potomstwie, kiedy wydatki się zwiększają. Z tego też powodu rodzina wielodzietna kojarzy 

                                           
22 Reportaż Hanny Bogoryi Zakrzewskiej „Wielodzietni inaczej” wyemitowany przez Program I Polskiego Radia 
30.11.2010. 
23 Zob. Gospodarstwa domowe i rodziny w województwie śląskim. Charakterystyka demograficzna, GUS, Katowice 2014; 
Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego http://stat.gov.pl/bdl  
24 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2014 poz. 1863). 
25 Zob. Oceny i prognozy materialnych warunków życia Polaków, Komunikat z badań CBOS BS/46/213, CBOS, Warszawa 
2013. 

http://stat.gov.pl/bdl
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się przede wszystkim z biedą, z którą mogą się wiązać zachowania patologiczne, choć należy za-

znaczyć, że nie jest to regułą.  

Ubóstwo jest podstawowym skojarzeniem z wielodzietnością. Konotacja ta pojawiła się 

we wszystkich wywiadach grupowych. 

Teraz to w większości rodzina wielodzietna kojarzy się z biedą, bo kiedyś było inaczej. I były te ro-

dziny wielodzietne, ale ludzie mieli gdzieś jakieś pola i zawsze sobie jakoś użyli. Ten poszedł do te-

go po kartofle, a ten po to. A dzisiaj są te dzieci, pójdzie facet do pracy, niech ta matka nawet 

znajdzie czas na tą pracę. Nie są w stanie oboje pracować, a państwo może i daje, ale czy to ko-

niecznie aż tyle, żeby starczyło? (FGI2K) 
 

- W wielu przypadkach ta wielodzietność się jednak zbiega z biedą. 

- Jest takie powiedzenie, że biedni rodzą dzieci, a bogaci zarabiają. 

- Wiadomo, że łatwiej jest utrzymać jedno dziecko niż trójkę czy pięcioro. (FGI2M) 

Kolejnym skojarzeniem była zaś patologia społeczna: 

- Patologia głównie. 

- Właśnie takie jest główne skojarzenie: bieda i patologia (…). 

- Trójka, czwórka jeszcze, ale piątka i powyżej, bo tak się wydaje, że trójka, czwórka to są jeszcze 

takie planowane dzieci, ale już tak pięć i powyżej, to już jakaś patologia. Bieda i patologia. (…) Ja 

akurat znam taką rodzinę i mi się źle kojarzy. Tam jest dziewięcioro dzieci akurat. Jeszcze w naj-

bliższym czasie będzie prawdopodobnie więcej. Troszeczkę jest patologią. (FGI2K) 

Negatywne konotacje wiążą się także z niezaradnością życiową i nieodpowiedzialnością rodziców, 

w wyniku których posiadają oni liczne i często nieplanowane potomstwo, mimo że pod względem 

finansowym nie mogą sobie na jego utrzymanie pozwolić. 

- Ja myślę, że jest ok, jak się wszystko z głową robi. Chodzi o to, że jeżeli planujesz sobie czwórkę 

dzieci, to sobie fajnie planujesz, tylko jeżeli twoja sytuacja finansowa ci na to pozwala, to nie ma 

problemu. Realizujcie to, ale właśnie idąc w to, gdy nie masz podstaw, żeby dziecku zapewnić wy-

chowanie i jakieś dogodne życie, to to się mija z celem po prostu. 

- To może być podwalina pod patologię przyszłą. (FGI2M) 

Tacy rodzice korzystają więc z pomocy państwa, a więc – jak twierdzą badani – żyją na jego,  

a właściwie ich koszt. Budzi to u rozmówców nie tylko niezrozumienie, ale i negatywne emocje. 

To kolejna po biedzie i patologii najpopularniejsza konotacja. 

- Są matki, które mają trzy, cztery, pięcioro dzieci i żyją na koszt państwa. 

- No dokładnie. Znam takie przypadki. 

- Akurat nie ode mnie z sąsiadów, ale znam taki przypadek. Nie wiem, ile ta dziewczyna ma… 32, 

33 może i już ma sześć. Jedzie ostro. I ona żyje na koszt państwa. 

- Dokładnie, państwo płaci.  

- Państwo płaci, goście alimenty płacą i do widzenia. Zadowolona, wszystko pięknie, fajnie. 

(FGI1M) 

Ponadto wielodzietność jest także łączona z wszechogarniającym hałasem i bałaganem, wynika-

jącym z tego, że rodzice nie są w stanie zapanować nad naturalną aktywnością własnych dzieci: 

Widać później nie, wychodzi kobieta z pięciorgiem dzieci i każde w innym wieku i rozrabiają. A nie 

każda matka z pięciorgiem dzieci da radę tak. (FGI1M) 
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Uczestnicy wywiadów grupowych zwracali również uwagę, że dostrzega się w przestrzeni publicz-

nej matki, które nie wykazują zainteresowania swoją liczną rodziną i nie pełnią nad dziećmi od-

powiedniej opieki. Taki negatywny wizerunek kobiety wielodzietnej (matka „drąca się”) jest bar-

dzo popularny. Świadczy o tym użycie przez badanego słowa „często” i „najczęściej” w poniższej 

wypowiedzi:  

Często się widzi gdzieś tam taką półpatologię. Matka jedzie z najmniejszym w wózku. Jedno jest 

pięć metrów za nią, drugie dziesięć przed, trzecie idzie w ogóle po drugiej stronie ulicy i matka się 

drze: ej, chodź tutaj, bo auto jedzie, ale nie jest w ogóle zainteresowana, tylko powie chodź tutaj, 

bo cię auto uderzy! Uważaj! Według mnie, tak się najczęściej widuje taką wielodzietną rodzinę.  

W dzisiejszych czasach mało jest ludzi, którzy mają troje dzieci i są tacy powiedzmy, normalni. 

(FGI1M) 

Brak opieki i bieda wiążą się z kolei z tym, że dzieci wielodzietne mogą być postrzegane jako za-

niedbane, chodzące w brudnych ubraniach, pozostawione same sobie: 

Ja mam taki przykład ze swojego życia, bo chodziłem z dziewczyną, która miała siedmioro rodzeń-

stwa i muszę przyznać, że no faktycznie może rodzice specjalnie nie pili, ale za to dzieci chodziły 

samopas, brudne i obszarpane. (FGI2M) 

W negatywnych opiniach dotyczących wielodzietności, przytaczanych nieraz jako funkcjo-

nujące w społeczeństwie, pojawiały się sformułowania wskazujące na uprzedmiotawianie dzieci  

w licznych rodzinach. Pojawiły się pozbawione szacunku sformułowania typu „narobili dzieci”, 

„następne se zrobiła”, „ile dzieci narąbała”. 

Nie można również pominąć innego, ważnego skojarzenia. Mianowice dla niektórych ro-

dziny wielodzietne to przede wszystkim rodziny religijne, silnie związane z wiarą chrześcijańską. 

Dla jednych to po prostu osoby wierzące, pragnące mieć liczne potomstwo, dla innych bezmyślne 

„oszołomy”. W trakcie wywiadów pojawiały się także mniej dyplomatyczne określenia o wydźwię-

ku pejoratywnym w stosunku do wierzących matek wielodzietnych. W związku z przywiązaniem 

do zasad religijnych, a więc ze stosowaniem wyłącznie naturalnych metod planowania rodziny,  

a także z otwartym podejściem do prokreacji, określane są one czasami mianem ciemnogrodu, co 

oznacza, iż postrzegane są jako nienowoczesne – w znaczeniu negatywnym. 

- Może takie brutalne, ale świętojebliwa. (śmiech) Że w znaczeniu, że coś tam nakazali, że pewne 

rzeczy jednak, muszą mieć jak najwięcej dzieci, bo tak Bóg przykazał i temu podobne rzeczy. Oni 

też patrzą na to, że.. nie wiem jak to ująć... 

- Żyje po prostu zgodnie z wiarą chrześcijańską.  

- Chyba tak. (…) 

- No też z tych zasad, jakie ci rodzice mogą odbierać, bo też są, nazwijmy to, tacy mocno wierzący 

chrześcijanie. No to też oni są tutaj w pewnych kręgach określani jako osoby właśnie jakieś oszo-

łomy. 

Moderatorka: Czyli kwestie religijności, które gdzieś tam się wplatają .. 

- Tak. Też myślę, że ten religijny pierwiastek, to też jest jakiś taki przyczynek do stygmatyzowania. 

(FGI2M) 

Co istotne, rodzina wielodzietna nie wywołuje tylko negatywnych skojarzeń, przeciwnie, 

dla wielu wiąże się z ciepłem, wzajemnym wsparciem i pomocą, czyli atmosferą, którą pragnie się 

tworzyć i w której chce się uczestniczyć. To rodzina „taka naprawdę” – jak wspomniała jedna  

z uczestniczek wywiadów fokusowych. 
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- Ja mam siostrzenicę, która będzie teraz 36 lat miała. Słuchajcie panie, ma szóstkę dzieci. Co 

prawda nie jest tam duży status finansowy, czyli pewnie nie opływają w finanse, ale tam się do niej 

przychodzi do domu, jest może nie bieda, ale wiadomo, że przy szóstce dzieci, to też nie ma ideal-

nego porządku, ale tam w najgorszy mróz trzydziestostopniowy wchodzi się i słuchajcie, tam jest 

ciepło. To jest fantastyczne. (…) Ona jest zmęczona, ale szczęśliwa przez te dzieci. Tam jest tak 

fajnie, ciepło. Nawet moja mama, jak byłam u niej w szpitalu, to mówi: Powiedz jej, żeby przyszła  

z tymi dziećmi, bo to jeszcze są moje prawnuki. I słuchajcie pięknie, szóstka dzieci. Nie jest bogato, 

można powiedzieć, że jest na styk, ale jest ciepło. Nie każda rodzina wielodzietna musi być skrajną 

patologią. (…) 

- W szkole miałam koleżankę i ona miała siódemkę rodzeństwa. I jak tam właśnie przychodziłam, 

to tak jak pani tutaj mówi, było rewelacyjnie u nich. Takie ciepło się czuło, taką typową rodzinną 

atmosferę. Tam było wesoło zawsze. Te dzieciaki jeden drugiemu, czy się pobawiły, czy pomogły. 

Te starsze zawsze potem tym młodszym pomagały, czy w lekcjach czy w czymś, ale było taką ro-

dzinę czuć. Taką naprawdę. (FGI1K) 

Poza tym rodzina wielodzietna przedstawiana w dobrym kontekście, to rodzina kojarząca się  

z zaradnością i szczęściem: 

Aczkolwiek to są najszczęśliwsze rodziny. U mnie jest tak, że mój dziadek pochodził z rodziny wie-

lodzietnej, mój teściu i ich tam chyba było 8 lub 9. I byli tylko na dwóch pokojach i byli najszczę-

śliwszą rodziną. Ten najstarszy opiekował się tymi młodszymi. (FGI2K),  

a także odwagą i ponadprzeciętnością: 

I ja tutaj patrzę na kogoś, kto decyduje się na wielodzietność, jako na kogoś odważnego, niesza-

blonowego, kogoś takiego… outsidera nawet. (FGI2M) 

Ogólnie rzecz biorąc, co do zasady, badani zgadzają się więc, iż istnieje negatywny wize-

runek rodziny wielodzietnej, ale zauważają, iż znają przypadki mu całkowicie przeczące. Jeżeli 

ktoś doświadczył i miał okazję obserwować funkcjonowanie zdrowej, wielodzietnej rodziny, jego 

pogląd zmienia się z dość powszechnej opinii (pejoratywna) do jednostkowego przekonania. 

Wszystko zależy generalnie jakie, ja mogę mieć tak, że przykładowo w dzieciństwie mieszkali koło 

mnie sąsiedzi i mieli trójkę dzieci i to była super rodzina. Kogoś jeszcze poznałem i to też była su-

per rodzina. I w tym momencie mam takie patrzenie na rodziny wielodzietne, że to jest super, ale 

ktoś mieszkał na dzielnicy, która jest generalnie biedna z patologią i w ogóle inaczej widzi. (FGI1M)  

Przyczyny negatywnego postrzegania wielodzietności 

Jak już zostało wspomniane, wielodzietni kojarzą się przede wszystkim z biedą lub po 

prostu z niższym poziomem życia, co wynika z tego, że pensje rodziców dzielone są na więcej 

osób niż w przeciętnej rodzinie. Takie gospodarstwa domowe również inaczej zarządzają posia-

danymi środkami. Badani wskazali na to, że dzieci z licznych rodzin mają często bardziej zużyte 

ubrania, czy nie posiadają takich sprzętów jak pozostali rówieśnicy, co prowadzi do ich stygmaty-

zacji w środowisku: 

- Ja myślę, że to dlatego, że jak ktoś ma trójkę, czwórkę czy więcej dzieci, to jest duży koszt 

utrzymania takiej rodziny. Potem te dzieci mają brudniejsze, starsze ubrania itd. I przez to człowiek 

tak patrzy. Dziecko brudne, stary wózek, stara zabawka- patologia. Wiadomo, jedno dziecko - 

mniejszy wydatek. Dwójka dzieci - te ubrania, mniej ubrań trzeba kupić, mniej dzieci trzeba wy-

karmić i bardziej sobie ludzie z tym radzą. (FGI1M) 
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Ponadto zwraca się uwagę na naturalną aktywność dzieci, ich ruchliwość i zamiłowanie do gło-

śnej zabawy. Grupa dzieci razem się bawiących jest naturalnie bardzo hałaśliwa i to, zwłaszcza  

w środowisku gęstej zabudowy blokowej, może okazać się problemem dla sąsiadów, głównie 

starszych. 

Też warunki trzeba jakieś dzieciom tym dać. Bo jak masz więcej dzieci, to nie można mieszkać  

w M1, M2 tylko najlepiej mieć dom z ogrodem. Jakimś większym tym ogrodem. Te dzieci mogą się 

wtedy wyszaleć tam. A rzeczywiście jak się ciśniemy wszyscy w jakimś tam mieszkanku. Mamy 

dziesięciu sąsiadów no i wiadomo, że dzieci są głośne. No i sąsiad, ojej, straszne tak krzyczą te 

dzieci, albo tupią. Bo to jest normalne, bo dzieci tak robią. I w tym momencie jest taka negatywna 

opinia. W ogóle jak jest jedynka, dwójka dzieci, to zawsze jest trochę głośniej nie. A tutaj jak jest 

więcej, to wiadomo, że jest głośniej, jeszcze głośniej i.. Efekt jest taki, że szczególnie w miastach, 

gdzie tego miejsca jest mniej, to chyba osoby właśnie starsze im to przeszkadza jakoś. (FGI1M) 

Badani dostrzegali również, że media nie lansują modelu szczęśliwej, niepatologicznej ro-

dziny wielodzietnej. Nie jest to jednak do końca prawdą. Uczestnicy wywiadów najwyraźniej nie 

śledzą wnikliwie ramówek poszczególnych stacji telewizyjnych. W wywiadzie grupowym wymie-

niono jedynie serial produkcji Polsatu pn. „Rodzina zastępcza” przy czym istnieje jeszcze co naj-

mniej jedna produkcja poświęcona rodzinie wielodzietnej (3+).26 Niemniej jednak trzeba przyznać 

badanym, że to wciąż jest zbyt mało, aby zmienić negatywne opinie.  

- Czy to nie jest czasem tak, bo teraz na to wpadłem… Jest jakiś serial w programie, który pokazuje 

dużą rodzinę? Jest jakiś? 

- Rodzina zastępcza chyba. 

- To ile tam jest? 

- Czwórka, piątka czy szóstka. 

- To jest chyba jedyny serial, nie ma nic pokazywane. Jest model 2+1 ewentualnie 2+2. (FGI1M) 

Doświadczenia kobiet w zakresie odbioru społecznego ich wielodzietności 

Negatywne lub pełne rezerwy postawy i opinie wobec wielodzietności są faktem. Świad-

czą o tym nie tylko wypowiedzi osób postronnych, które nieraz spotykały się z historiami, w któ-

rych matka większej liczby dzieci została gdzieś źle potraktowana, ale także opowieści samych 

zainteresowanych.  

- Nawet moja mama była taka uprzejma. O, ja nie chciałam więcej wnuków. Albo sąsiadka: a to się 

urodziło, to już może wystarczy. Ja się spotkałam jak już byłam w ciąży, to naprawdę były takie 

opinie, jak tam słyszałam. 

- Koleżanka w szpitalu rodząc trzecie dziecko otrzymała propozycję od lekarza, czy zawiązać jej już 

jajniki. No chwila moment. Jeżeli ewentualnie, to ona mogłaby zasugerować lekarzowi czy byłaby 

możliwość. To już było niesympatyczne dla niej. (FGI1K) 
 

Tak, od razu mi się kojarzy matka, którą znam ze środowiska pracy. Matka siedmiorga dzieci. 

Wspaniała kobieta, piękna, wysportowana, pięknie wychowująca dzieci, ale od niej też słyszałam, 

że wobec niej ktoś miał jakieś złośliwości. No to takie niezrozumienie społeczne. Osobiście nie spo-

tkałam się jeszcze, bo nasza rodzina jeszcze nie jest aż tak liczna. Wszystko przed nami. (Irena) 

Jak wynika z powyższej rozmowy, swego rodzaju dyskryminacja lub po prostu niemiłe traktowa-

nie kobiet z powodu ich wielodzietności pojawia się w wielu środowiskach: w rodzinie, sąsiedz-

                                           
26 Na antenie polskiej telewizji od kilka lat emitowany jest jeszcze serial „Rodzinka.pl”, w której zawarty jest obraz rodz i-
ny wielodzietnej, tj. 2+3. W popularnej telenoweli „Klan” również funkcjonował model rodziny wychowującej trójkę 
dzieci. 
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twie, czy nawet podczas wizyty u lekarza (zob. cytowana na kolejnej stronie Julita). Matki muszą 

zmagać się z podejrzeniami o funkcjonowanie w rodzinie dysfunkcyjnej, doświadczającej przemo-

cy lub spotykają się z propozycjami ograniczenia lub całkowitego pozbawienia płodności.  

Spośród uczestniczących w badaniu 15 matek wielodzietnych, nieco ponad połowa do-

świadczyła jakiejś formy negatywnego lub pełnego wątpliwości odbioru ich rodzin. Czasami wy-

powiadane komentarze były rezultatem troski o to czy młodzi rodzice dają sobie radę z wycho-

waniem tak licznej gromady, innym razem były po prostu złośliwe. Co pocieszające, z wypowiedzi 

kobiet nie wynika, iż są to sytuacje nagminne i uciążliwe27.  

Przede wszystkim to rodzina komentuje decyzje o większej liczbie dzieci. Uczestniczki ba-

dania spotkały się z różnymi nieprzyjemnymi, a nieraz okrutnymi rozmowami podejmowanymi ze 

strony najbliższych.  

Tak, u teściowej. Jak zaszłam drugi raz w ciążę, to moja teściowa:  absolutnie nie, jak wy żeście 

mogli? A z trzecim, to już w ogóle bałam się powiedzieć, bo to by była tragedia, nie? No, a jak po-

roniłam to moja teściowa powiedziała, że to bardzo dobrze się złożyło. (Grażyna) 
 

Tak, a po co ci kolejne dziecko mówiło się u mnie w rodzinie na przykład. Są takie ciężkie czasy, że 

po co się decydujesz na kolejne dziecko, że sama sobie zaciskam pętlę na szyję, że wszyscy narze-

kamy, że nas na to nie stać, że musimy se odejmować, a robimy se kolejne dzieci. To słyszałam od 

znajomych, a w rodzinie to usłyszałam i jak byłam u lekarza z dzieckiem, z trzecią ciążą, to też le-

karz mówi, że a może by jednak dwójka dzieci pani starczyła? (Julita) 

Drugą grupą najczęściej komentującą wielodzietność są znajomi lub koleżanki matek wy-

chowujących więcej niż trójkę dzieci. Ich uwagi miały z kolei formę nie agresywnego, lecz tro-

skliwego dopytywania:   

Tak, ale to ze względu na to.. i nie tylko na to [to, czyli na wielodzietność – red.] nawet wśród naj-

bliższych znajomych. Że będąc świadoma, bo ja już zachodząc w kolejną ciążę byłam świadoma te-

go, że jestem osobą niepełnosprawną, że mam chory kręgosłup. Może się okazać tak, że donoszę 

ciążę, ale będzie się to wiązało z moim przejściem na wózek inwalidzki. I krytyka na zasadzie: „no  

i jak sobie poradzisz”. No i dla mnie to jest dziwne, bo dla mnie osoby na wózku, osoby niepełno-

sprawne tak samo mają prawo do posiadania jednego, dwóch, trzech czy czterech dzieci. Jeżeli 

uważają, że jakoś sobie poradzą, że mają taką możliwość, to czemu nie. I zawsze im mówimy: „to 

lepiej mieć dwoje niż jedno, ale wiesz, że będziesz w miarę zdrowa i jakoś sobie poradzicie”, niż „po 

co sprowadzać kolejne dzieci na świat”. (…) Też o te właśnie finanse, bo też ja otrzymuję rentę. 

Wcześniej nie otrzymywałam, nie pracowałam. Pracował mąż i takie właśnie, jak wy sobie poradzi-

cie, macie tylko jedną wypłatę. Będzie was więcej a i teraz jest wam ciężko. Ja zawsze mówię, że 

jak ktoś chce, to da radę. (Iwona), 

lub żartu, który jednak w odbiorze bohaterki wywiadu (Janiny) był nieprzyjemny i nietaktowny: 

Tak, bardzo często [słychać różne uwagi – red.]. Nie wiem, czy można o tym mówić, ale ostatnio 

usłyszałam, ze jakbym zainwestowała 5 zł w prezerwatywę, to bym nie miała teraz wielu proble-

mów. Także są to takie chamskie odzywki. (…) Z takiego środowiska od znajomych, których bardzo 

długo znam. Byłam ostatnio nawet u koleżanki i niby to był żart, natomiast no… to nie są żarty, 

tak? (Janina) 

                                           
27 Przy czym należy zauważyć, iż zdecydowana większość wielodzietnych uczestniczek badania wychowywała trójkę 
dzieci (dolna granica wielodzietności). Tylko dwie pytane kobiety miały liczniejsze potomstwo. Wspomniana granica 
wielodzietności jest jedynie umowna, a co za tym idzie przez wielu nieuznawana, co wykazało między innymi badanie 
fokusowe.  
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Poza znajomymi i rodziną, źródłem złośliwych uwag jest sąsiedztwo. Osobom blisko 

mieszkającym często przeszkadzają hałasy – odgłosy bawiących się dzieci: 

To znaczy są ludzie, którzy po prostu… tak, zdarzyła się taka sytuacja. Dzieci skaczą, chodzą, drep-

tają i po prostu sąsiadom co niektórym to przeszkadza, ale to się zdarzyło właśnie będąc u mojej 

mamy w odwiedziny i sąsiadka nie wytrzymała, bo dzieci chodzą. No raczej im nóg nie da się ukrę-

cić. Także dla niej był to problem, że jest za dużo dzieci u mojej mamy. (Jagoda) 

Niektórzy sąsiedzi potrafią być także bardzo zawistni. W przypadku opowieści Jolanty ukazuje się 

funkcjonowanie opisanego poprzednio stereotypu, iż rodzina wielodzietna to rodzina żyjąca na 

koszt państwa, a zatem musi być biedna i dotknięta patologią. Przekonanie to u niektórych jest 

tak silne, że sytuacja sąsiadów wielodzietnych odbiegająca od tego schematu, wzbudza ich po-

dejrzliwość, a nawet złość: 

-Tak ponieważ rodzina wielodzietna jest raczej postrzegana jako rodzina patologiczna. Patrzą na to 

pod względem, że jak więcej dzieci to ludzie muszą pić, muszą być z rynsztoku. Nie zgadzam się  

z tym. Jak Pan słyszy, że ktoś ma więcej dzieci niż dwoje, to pan chce już coś od kogoś wyłudzić, 

że wszystko się panu z miasta należy. Ja na ogół jestem wtedy osobą złośliwą i mówię, że ja na 

swoje dzieci sama pracuje i nic nie dostaje od państwa, bo taka jest prawda. Bo kiedy urodziły się 

dzieci to były te dodatki, ale mąż przekroczył o 3 złote i nigdy już nic nie dostali. Pracujemy sami na 

swoje dzieci i nie ma tak, że państwo kładzie na nas. Ludzie czasami robią się złośliwi w stosunku 

do takiej licznej rodziny, bo potrafią pisać do urzędów na taką rodzinę żeby ich sprawdzili, czemu 

jeżdżą na wakacje, czemu dzieci są poubierane, skąd oni na to wszystko pieniądze mają. Sama od-

czułam to na własnej skórze. 

Moderator: A kto robi takie złośliwości? 

-Głównie sąsiedzi, którzy widzą, że dba się o dzieci, to „skąd wy te pieniądze bierzecie?”. Odczuli-

śmy to na własne skórze. Sąsiad napisał na nas donos i musieliśmy iść do urzędu skarbowego tłu-

maczyć. Jest to nieprzyjemne, ludzie myślą, że nie wiadomo co. My mamy samochód, na który teść 

dał nam pieniądze, to już go bolało, że mamy samochód, że dzieci jeżdżą na kolonie, że są ubrane. 

(Jolanta) 

Bezpodstawne podejrzenia pojawiły się także w historii Janiny. W jej przypadku to lekarz 

zasugerował, iż bezprawnie wykorzystuje ona państwo, aby zorganizować dzieciom wypoczynek: 

W przychodni usłyszałam od pana doktora, bo trójka moich dzieci ma wadę postawy i jest to po-

twierdzone przez dwóch pediatrów i przez sanatorium, bo dzieci były w sanatorium. A pan doktor 

ortopeda, który prowadzi w ogóle sanatorium powiedział, że wysłałam dzieci na darmowe wakacje, 

a dzieci nie mają wady postawy natomiast tu i pielęgniarki ze szkoły mnie alarmują i pediatra... tak-

że znowu będę musiała rozpocząć całe to leczenie. Także czasami jestem bardzo źle traktowana  

z powodu dużej liczby dzieci. (Janina)  

Poza tym niektórzy pozwalają sobie na niewybredne komentarze kierowane do matki wie-

lodzietnej, nieznajomej, także na ulicy. Taka sytuacja przydarzyła się Kindze: 

Kiedyś w tramwaju, jak wsiadałam z wózkiem, to ktoś skomentował, że taka młoda matka i tyle 

dzieci, że trzeba mieć głowę… Potem, że nie robię czegoś tak, jak ktoś by sobie tego życzył. (Kinga) 
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3.4. SPOŁECZNY ODBIÓR BEZDZIETNOŚCI 

Macierzyństwo dla wielu kobiet jest głównym wyznacznikiem kobiecości, a rola matki na-

leży do najważniejszych ról społecznych, które mogą pełnić. To, jak ważne jest bycie mamą wi-

dać w reakcjach ludzi na osoby świadomie decydujące się na bezdzietność oraz na kobiety, które 

odkładają moment posiadania pierwszego dziecka.  

W celu rozpoznania społecznego odbioru bezdzietności, w trakcie wywiadów FGI z miesz-

kańcami aglomeracji górnośląskiej, ich uczestnikom zadano pytania dotyczące opinii o odrzuceniu 

przez kobietę macierzyństwa. Aby urozmaicić rozmowę, odtworzono fragment materiału radiowe-

go, w którym wypowiadają się panie świadomie rezygnujące z posiadania potomstwa.28 Poza tym 

postanowiono również zapytać kobiety, które jeszcze nie mają dzieci (ale w przyszłości pragną je 

posiadać) o to, czy spotykają się w związku z tym z negatywnymi reakcjami innych osób. 

Postrzeganie bezdzietności (zamierzonej) i jej powody 

Różnie, to w życiu jest. Dzięki temu, że one nie mają tych dzieci, może jest mniej tych złych matek. Bo 

ktoś się decyduje i mówi ok: „mnie dzieci nie kręcą, nie kocham. Mogę przyjść pogłaskać wasze, ale ja 

swoich nie chcę.” Może dobrze jest tak, że ona nie ma tych dzieci, bo by się nimi nie opiekowała, tak jak 

by trzeba było. (FGI1M) 

Na podstawie udzielonych w badaniu odpowiedzi można uznać, iż pytani zasadniczo tole-

rancyjnie podchodzą do zjawiska bezdzietności celowej, w myśl zasady „lepiej nie być matką niż 

być matką złą”. Nikt z badanych nie potępił takiej decyzji, przeciwnie uważają oni, że każdy ma 

prawo do tego, aby decydować o własnym losie, zatem decyzja o bezdzietności należy wyłącznie 

od osób zainteresowanych: 

Dziecko, to obowiązek. Trzeba poświecić czas i pieniądze też. Trzeba tym kimś się zająć. Nie każdy 

ma ochotę. Każdy ma swój wybór. Ja mogę równie dobrze powiedzieć, że chcę mieć dziesięcioro 

dzieci. No i po prostu chcę, moja żona chce, to mamy. Stać mnie je utrzymać. To jest powiedzmy 

mój problem. Stwierdzę też, że stać mnie na dwadzieścioro dzieci, ale stwierdzę, że nie chcę, nie 

potrzebne mi jest to do szczęścia. Z żoną nie chcemy i po prostu nie decydujemy się. A nie mamy 

żadnego problemu, nikt nas nie bił, żadna tam patologia. Po prostu nie. To też jest nasz wybór. To 

jest tak samo jak ludzie jedni chcą mieć auto, a inni nie chcą. Każdy ma pewne zdanie, swój wybór 

i albo się decyduje, albo nie. (FGI1M) 

Powodem decyzji o bezdzietności jest zdaniem badanych brak potrzeby posiadania dziec-

ka, czy brak tzw. „instynktu macierzyńskiego”. Generalnie rozmówcy uznawali, że istnieją kobiety, 

które nie są powołane do bycia matkami i realizują się najlepiej w innych rolach: żon, partnerek, 

podróżniczek czy bizneswoman. Wiedzą one, że nie odnajdą się w rolach matek, ponieważ „tego” 

nie czują, nie lubią dzieci lub nie mają takich ambicji, co oznacza, że dziecko by je unieszczęśliwi-

ło. Dlatego też realizują się w innych dziedzinach, takich jak praca zawodowa oraz inwestują we 

własny rozwój lub spełniają marzenia, na których realizację być może, posiadawszy dzieci, nigdy 

by sobie nie pozwoliły.  

                                           
28 Materiał „Bezdzietne matki”: Kobieta szczęśliwa bez dziecka? . Został on wyemitowany przez Program Trzeci Polskiego 
Radia w audycji „Klub Trójki” 25.05.2011 r.  
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Każdego co innego uszczęśliwia, nie możemy nikogo oceniać. Jedną kobietę uszczęśliwi to, że sobie 

kupi nową parę butów i wyjedzie na wakacje, a drugą to, że jest matką. Ja nie widzę w tym nic 

złego. (FGI1K) 
 

Nieraz ktoś nie lubi, np. kobieta sama się przyznaje osobiście, że ona by nie mogła mieć dzieci, bo 

nie znosi dzieci. Też trzeba ją uszanować, bo nie lubi i tyle. (FGI1K) 
 

Jeżeli argumentują tym że nie chcą mieć dzieci. bo nie widzą siebie w roli matki, bo mają bardzo 

wymagającą pracę, która nie pozwala im na to żeby sobie zrobić urlop macierzyński, bo mogłyby tę 

pracę stracić i ta praca jest sensem ich życia i pasją  itd., to ja rozumiem takie osoby. Bo lepiej mo-

że, że ta osoba nie będzie mieć dziecka niż żeby się tym dzieckiem źle opiekować lub nie opiekować 

się nim wcale. Nie mieć tej fizycznej i emocjonalnej więzi, cały czas zatrudniać niańkę, która przez 

całe dzieciństwo będzie się nim zajmować. (Marta) 
 

To nie jest tak, że każda kobieta musi urodzić. Spotykam takie singielki, które mają 30+. One au-

tentycznie stawiają na siebie, na rozwój zawodowy. Jakieś takie ciągle jakieś podróże, bo ja też du-

żo podróżowałam i poznałam dużo osób, które kompletnie nie biorą pod uwagę czegoś takiego jak 

dziecko. Trzydziestka?…Co z tego, że 30 lat, co z tego, że nie będzie mogła urodzić. Jak będzie 

chciała w wieku 40 lat to sobie urodzi w wieku czterdziestu i nie ma żadnego problemu. One nie 

widzą jak gdyby w tym żadnego priorytetu, one nie widzą jakiegoś celu do osiągnięcia w tym żeby 

zostać tą mamą. Nie uważam, że one są złe z tego tytułu. Każdy wybiera. (Lucyna) 

Chociaż badani nie odbierają nikomu prawa do podjęcia decyzji o bezdzietności, nie zaw-

sze uważają ten stan za naturalny. Szukają zatem zupełnie innych jego przyczyn. Wśród wypo-

wiedzi naszych rozmówców, pojawiły się opinie, że macierzyństwo jest stanem prawdziwie zgod-

nym z naturą, zaś brak chęci posiadania potomstwa musi być wynikiem złych doświadczeń kobie-

ty, np. w życiu rodzinnym:  

– Jeżeli ktoś jest zdrowy, szczęśliwe miał dzieciństwo, to jest naturalnym, żeby mieć te dzieci, tak? 

I jak gdyby od razu to wypływa z człowieka naturalnie. 

Moderatorka: Czyli Pan twierdzi, że jak ktoś nie chce mieć dziecka, to mógł mieć jakieś 

problemy w przeszłości też? 

– No tak mi się wydaje. Chociaż teraz też nam wpajają to, że może być takie życie. (…) Prawda jest 

taka, że jak jest zdrowa rodzina i automatycznie mamy rodziców kochających nas, to też chcemy 

przedłużyć nasze geny i przekazać te dobre cechy naszym dzieciom. (FGI1M) 
 

Myślę, że to jest ich wybór. Myślę, że są one czymś doświadczone nie wiem...może coś w dzieciń-

stwie? Może mają złe przykłady, a są też takie kobiety, dla których kariera jest ważniejsza niż ma-

cierzyństwo. To jest indywidualna ich sprawa. Nie wiem jakie mają pobudki co do tego i nie oce-

niam. (Olga) 
 

Sądzę, że część z nich ma problemy, o których nie chce mówić, więc wygodniej jest powiedzieć „nie 

chcę”. (Natalia)  

albo swego rodzaju zagubienia życiowego, z którego wynika bierność w podejmowaniu ważnych 

decyzji:  

Oczywiście też w mediach czytam przykłady ludzi, którzy niby dla samorealizacji nie mają dzieci, ale 

z mojego najbliższego otoczenia widzę trzech singli, w każdym bądź razie ludzi, którzy mówią, że 

definitywnie nie będą mieli dzieci no i nie są to ludzie, którzy mają jakieś pełne sukcesów życie, ży-

cie pełne wartości, pozytywne, które ich napełnia energią. Tylko są to ludzie, którzy bardziej żyją  

w jakimś takim, jakiejś takiej balii bierności, w jakimś lenistwie, pozbawieni jakiejkolwiek motywacji 

do życia, do zmiany. I ok, myślę, że w pewnych przypadkach oświadczenie, że nie chcę mieć dzieci 

może być jakimś takim symbolem, sygnałem, że coś z tą osobą jest nie w porządku. (FGI2M) 
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Niektóre kobiety, choć akceptują decyzje innych o bezdzietności, dziwią się i nie rozumieją 

braku chęci posiadania potomstwa, zwłaszcza jeśli same mają bardzo rozwiniętą potrzebę bycia 

matką. Należą do nich cytowane poniżej Małgorzata oraz Natalia. 

Absolutnie na nikim bym nie próbowała wywrzeć, że powinna [mieć dziecko – red.]. Dziwi mnie, że 

z niej to nie wypływa. Ale jeżeli nie ma takiej potrzeby to absolutnie myślę, że lepiej, żeby tak to 

wyglądało, niż żeby miała to dziecko i nie była dobrą matką. O tak to bym nazwała. Myślę, że decy-

zja należy do nich, że one siebie znają najlepiej i jeżeli faktycznie ma takie odczucia, o ile to nie jest 

jakieś takie, żeby być buntownikiem o tak w ten sposób. Jeżeli nie jest to takie przekorne, a fak-

tycznie czuje, że nie chce mieć tych dzieci, to nie widzę nic złego w tym. (Małgorzata) 
 

Dla mnie to jest dziwne, bo ja jestem kobietą, która pragnie mieć dzieci. Chciałabym stworzyć ro-

dzinę i nie umiem tego pojąć, jak ktoś może tego nie chcieć. Jak kobieta może żyć sama, z partne-

rem czy bez partnera, ale sama? Jakąś rodzinę się tworzy z małżonkiem, ale to nie jest to, co po-

winno być. Rodzina to, zostałam tak nauczona, to mama, tata i dziecko. Dla mnie to jest dziwne, 

jak ktoś woli jeździć na wakacje, kariera w pracy i wtedy taka osoba żyje tak...taka samolubna. 

(Natalia) 

Warto zwrócić uwagę na wypowiedź pierwszej z cytowanych uczestniczek, której nadano na po-

trzeby badania imię Małgorzata. W jej wypowiedzi, poza deklaracją akceptacji celowej bezdziet-

ności, pojawia się zaskoczenie, że „z niej to nie wypływa”, co wskazuje, iż dla badanej chęć po-

siadania dziecka jest naturalna i oczywista. Jednocześnie pytana dzieli kobiety, które nie chcą 

mieć dzieci na dwie kategorie – pierwsza wiąże się z brakiem instynktu, druga zaś z niejasno wy-

eksplikowaną fanaberią i buntem. Pierwsza przyczyna zamierzonej bezdzietności jest przez 

uczestniczkę badania przyjmowana, druga natomiast nietolerowana. Można dostrzec tu pewną 

niekonsekwencję, ponieważ dość trudno sobie wyobrazić sytuację, w której kobieta pragnąca 

mieć dzieci decyduje się na bezdzietność z przekory, przy czym oczywiście nie można takiej sytu-

acji wykluczyć.  

Drugi z podanych wyżej przykładów wskazuje także na inne, ważne przy analizie ocen 

bezdzietności, kwestie dotyczące tradycyjnego wychowania oraz domniemanego egoizmu kobiet 

niemających ambicji, żeby zostać matkami. Wypowiedzi dotyczące socjalizacji pierwotnej i prze-

kazywanych wartości zostaną poruszone w podrozdziale Różnice pokoleniowe w ocenach bez-

dzietności, natomiast w tym miejscu warto skupić się na postrzeganiu kobiet niechcących dzieci 

jako osób egoistycznych, dla których liczy się jedynie własna wygoda i kariera.  

Tak, egoizm. Taka osoba jest egoistyczna, patrzy na siebie, żeby jej było wygodnie, nie chce pod-

jąć wyzwania, którym jest macierzyństwo. Dla mnie rodzina to są rodzice i dzieci. (Natalia) 

Podobne wyobrażenie pojawia się także w rozmowie z Marianną, która wprost deklaruje akcepta-

cję decyzji innych kobiet o bezdzietności. Pomimo to, osoby te kojarzą się jej negatywnie – są 

chłodne, nieempatyczne i „patrzące na swój nos”: 

Moderator: Co Pani sądzi o ludziach, zwłaszcza o kobietach, które w ogóle nie chcą po-

siadać dzieci? 

– Ich sprawa, znam takie i ich sprawa po prostu. Może nie czują się, boją się odpowiedzialności.  

Moderator: No właśnie, jak by Pani mogła scharakteryzować takie kobiety?  

– Chłodna, nie do końca przejawia jakieś uczucia empatii, patrząca tylko na swój nos. 

Moderator: Co pani sądzi o takich kobietach? Neutralnie czy jednak ma Pani  jakieś  

podejście? 

– Neutralnie, wychodzę z założenia, że to jest ich życie, ich rodzina, ich małżeństwo i kompletnie 

nic mi do tego. (Marianna) 



71 | S t r o n a  

 

W czasie badania fokusowego pojawiły się także opinie wskazujące na kolejną przyczynę 

bezdzietności, którą jest brak dojrzałości do macierzyństwa i wynikająca z niej pochopność decyzji 

o nieposiadaniu dziecka. Zdaniem niektórych pojawienie się naturalnego pragnienia bycia rodzi-

cem może być jedynie kwestią czasu. Wtedy decyzja o bezdzietności powoduje – ich zdaniem, 

niebezpieczeństwo, że gdy pojawi się tzw. instynkt macierzyński, kobieta nie będzie mogła już 

zostać matką w tzw. tradycyjny sposób. Przykładami tego poglądu są poniżej zamieszczone roz-

mowy uczestniczek badania fokusowego, w których wyrażają one przekonanie, że owa chęć cza-

sem pojawia się późno i kobiety mogą żałować, że nie zdecydowały się wcześniej na urodzenie 

dziecka: 

- Moim zdaniem też. Tak jak w tym pierwszym materiale. Jeżeli ktoś nie czuje instynktu macierzyń-

skiego, to lepiej chyba, że nie ma tego dziecka, niż jak są później te sytuacje.  

- Na pewno przyjdzie taki czas, że poczuje. 

- Tylko czasem człowiek się nie decyduje.  

- Ja miałam pierwszą córkę, no to wiadomo. To jeszcze było tak, że prawie 9 miesięcy na podtrzy-

maniu, także wychuchana. Po tych dwunastu latach to trafiło się. Ja już też tak mówiłam. Ja już 

więcej dzieci nie będę miała. A to drugie jak już człowiek urodzi, to już też tak inaczej. I jestem 

szczęśliwa, że mam drugie dziecko na przykład. (FGI1K) 
 

- Chce się spełniać zawodowo, potem może gdzieś jej to przyjdzie. Jak już spełni się w 100%. 

- Nie była przygotowana na macierzyństwo, więc tak wybrała. 

- Nikt jej nie będzie zmuszał, skoro tak wybrała. 

Moderatorka: Czyli indywidualna kwestia. Każdy ma swój wybór. Tutaj pani mówi, że 

nie wiadomo jeszcze, czy zdania nie zmieni. 

- Nawet jakby nie zmieniła to i tak jest wszystko w porządku. 

- Lepiej jeśli taka osoba… jeśli nie chce mieć dziecka, to niech go nie posiada.  

- Ja mam autentyczny przykład moich dobrych dwóch znajomych małżeństw, którzy się świetnie 

dobrali, razem jeździli. Pobrali się jak mieli po dwadzieścia parę lat. I jedna i druga zaszła w ciążę 

po parunastu latach małżeństwa i obie szczęśliwe, super. I żałowały, że tych dzieci nie miały wcze-

śniej. (FGI2K) 

Tego rodzaju opinia pojawiła się także w grupie mężczyzn. Oznacza to, ogólnie rzecz ujmując, iż 

badani wątpią w trwałą niechęć do macierzyństwa, podkreślając, iż w wielu przypadkach decyzja 

ta może być wynikiem braku emocjonalnego przygotowania do pełnienia tej roli.  

Ale nie jest napisane nigdzie w żadnej książce, kodeksie, czy gazecie, że masz mieć 25 lat i masz 

mieć dzieci. Ludzie rodzą teraz jak mają 40, 39, 37 lat. Ona [bohaterka nagrania – red.] mówi np. 

teraz [że nie chce dzieci – red.], a za 5 lat jej się odwidzi. I będzie miała trojaczki. (FGI1M) 

Z wcześniej omówionym egoizmem łączy się także inna dostrzegana przyczyna decyzji  

o bezdzietności. Jest to wygoda kobiety i pragnienie zachowania przez nią poczucia wolności.  

W ocenie bezdzietności, badani wskazywali, że dla części kobiet potomek wiąże się z ogranicze-

niem ich samostanowienia, swobody, niezależności, a także z wyrzeczeniami i zmianą lubianego 

stylu życia.  

- Strach przed obowiązkami.  

- Taka jakby nie wiem, wygoda życia powiedziałbym, że tak jest dobrze no...takie myślenie.  

- A jak się ma dziecko, to zazwyczaj jest tak, że się trzeba czegoś wyrzec. Dla jego dobra nawet.  

A nie mając dziecka jakieś czy fundusze, czy... to zawsze można przeznaczyć na swoje [potrzeby – 

red.]. (FGI2M) 
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Ponadto kobieta nieposiadająca dziecka może być także postrzegana jako osoba nastawiona bar-

dziej na własny rozwój i zysk, nie zaś na drugiego człowieka: 

To co mówiłem wcześniej, że nie człowiek, ale raczej pieniądz, więc zależy kto jak postrzega świat. 

(FGI1M) 

Uczestnicy wywiadów wskazali również inne przyczyny niepodejmowania decyzji o posia-

daniu potomstwa. Można je określić zbiorczą nazwą „lęki i obawy kobiet”. Zdaniem uczestników 

badania niektóre panie rezygnują  z macierzyństwa, ponieważ obawiają się, że zostaną zwolnione 

z pracy i pozostaną bez środków do życia: 

Albo nawet jak jest na pewien czas jasna sytuacja finansowa, to niektóre kobiety obawiają się, że 

jeśli zajdą w ciążę i będą miały dziecko to zostaną zwolnione. (FGI2K) 

lub po prostu nie poradzą sobie z wychowaniem dziecka, zarówno pod względem zapewnienia mu 

odpowiednich warunków materialnych: 

Też praca, bo też chodzi o to, czy zapewnimy temu dziecku dobre warunki. (FGI1K), 

jak i w kontekście jego rozwoju emocjonalnego. Badanie wykazało, że istnieje lęk wśród poten-

cjalnych rodziców, iż mogliby nie podołać roli matki, czy ojca. Być może oznacza to, iż społeczeń-

stwo jest bardziej świadome roli rodzica w kształtowaniu nowego człowieka, ale niestety owa 

świadomość wiąże się ze strachem, który również może wpłynąć na podjęcie tak istotnej decyzji:  

Albo obawiają się, że źle wychować dziecko też może też tak być… źle wychować to dziecko, że 

troszkę może być jej ciężko, jakby to powiedzieć, wychować na istotę myślącą.  (FGI2K) 

Pięknym przykładem wypowiedzi dotyczącej odpowiedzialności za dziecko, nie tylko pod wzglę-

dem materialnym, jest wypowiedź bezdzietnej Lucyny. Jej słowa są dowodem na to, że niektórzy 

mają coraz większą świadomość roli rodzica:  

Nie mają kompletnie za grosz ambicji, nie mają niczego do zaproponowania tym młodym istotom, 

gdzie tak naprawdę ten start, to jest najważniejsze, co można zaoferować dziecku, bo potem to już 

jest po „ptokach". Natomiast one [niektóre młode matki – red.] jakby nie widzą tego, że to jest 

osobna jednostka i że trzeba ją przygotować do życia. Żeby coś umiało, żeby się nie bało, żeby nie 

było w odstawce albo tylko u niani, albo babci tylko po prostu dotarcia do niego. Tak mi się wydaje, 

to jednak nie jest książka, którą się postawi na półce i powie „poczekaj mamusia musi się jeszcze 

wyszaleć”, a często są te dzieci tak traktowane. (Lucyna) 

Kobiety nieposiadające i niechcące dzieci mogą zdaniem badanych obawiać się nie tylko 

tego, że same nie sprawdzą się w roli matki, ale także żywić wątpliwości co do tego, czy partner 

jest odpowiedni i np. podziela pragnienie posiadania potomstwa. Jeżeli nie, sytuacja ta może być 

przyczyną bezdzietności: 

Mówimy też o świadomej decyzji, że jest nacisk partnera, tak? Jest to decyzja partnera, że nie 

chce, no i kobieta, mimo że ma te wszystkie elementy, czy instynkt macierzyński, to…(FGI2M) 

Wśród pozostałych lęków znalazły się obawy przed utratą figury oraz przed porodem i związanym 

z nim bólem. 

Poza wymienionymi, istnieje jeszcze grupa przyczyn bezdzietności często niezależnych od 

kobiet. Należą do nich warunki finansowe. Badani zaakcentowali, iż także sytuacja ekonomiczna 

ma ogromny wpływ na decyzję, może nie tyle o całkowitym nieposiadaniu dzieci, ale na pewno  
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o opóźnianiu rodzicielstwa. Zdaniem jednego z uczestników wywiadu fokusowego, młodzi ludzie 

w ogromnej większości borykają się z niedostatkami materialnymi (np. mieszkaniowymi), dlatego 

wcześniej stawiają na pracę zawodową, a potem, po osiągnięciu pewnego pułapu finansowego, 

decydują się na dziecko. Dla niektórych okazuje się jednak za późno: 

Ale w tej chwili obowiązek jest taki, że wyższe studia prawda, wtedy już mam 25, 26. Potem przy-

chodzę po tych studiach i ja jestem tak zielony, bo i tak te studia nie mają nic wspólnego z rzeczy-

wistością i zanim ja tą pracę podłapię, a i tak nic nie zarabiam, potem jeszcze jadę za granicę zara-

biam i jestem po trzydziestce. O, w sumie przydałoby się mieć jakieś dzieci. A tu jestem już scho-

rowany, bo pracowałem gdzieś tam w fabryce, nawdychałem się chemikaliów. Żartuję oczywiście 

tutaj. Ale taka jest rzeczywistość, że niezbyt taka miła. (FGI1M) 
 

Badanie pokazało, iż niektórzy patrzą na omawianą kwestię także z innej perspektywy, 

sugerując, iż rezygnacja z dzieci lub opóźnienie decyzji prokreacyjnej w celu osiągnięcia odpo-

wiedniego statusu materialnego, może być także jedynie wymówką. W sytuacji, gdy dominuje 

niepewność co do przyszłości, potencjalny rodzic, który rezygnuje z posiadania dzieci, oczekując 

lepszej sytuacji finansowej, może jej nigdy nie doczekać. Wskazuje na to dalsza część cytowanej 

powyżej rozmowy: 

- Wszystko jest takie jakby, wizerunek taki, że widzę, że żeby mieć rodzinę i dzieci, to muszę mieć 

pieniądze. Szkoła, bo to, bo tamto. Tak jest jakby wpojone. A kiedyś nie było tak..  

- Ale muszą być te pieniądze. 

- No tak, tu się zgodzę. 

- Nie ma życia bez pieniędzy. 

- Ale chwila, chwila, dzisiaj masz pieniądze, a jutro ich nie masz. (FGI1M) 

 

Rysunek 4. Przyczyny decyzji o nieposiadaniu dziecka 

 

Źródło: Opracowanie własne ROPS. 

Podsumowując można stwierdzić, że badani wydają się być osobami tolerancyjnymi i nie-

chętnymi, aby wywoływać presję do zmiany decyzji osób zamierzenie bezdzietnych. Niemal wszy-

scy zgodnie twierdzili, iż każdemu wolno kształtować i realizować najodpowiedniejszy, ich zda-

niem, model życia. Niemniej jednak dalsza część rozmowy wykazała, że osoby bezdzietne z wy-
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boru nie zawsze kojarzą się pozytywnie. Panie niechcące dziecka nie we wszystkich przypadkach 

postrzegane są jako osoby, które po prostu wolą realizować się w innych dziedzinach życia. Ko-

biety bezdzietne, o ile ich decyzja o nieposiadaniu potomstwa nie jest wynikiem złej sytuacji ma-

terialnej, przywołują skojarzenia zimnych, nieempatycznych egoistek, dla których istotna jest 

kariera, pieniądze i wygodne życie. Jest to obraz negatywny. Z drugiej zaś strony dla wielu decy-

zja o nieposiadaniu potomstwa musi wiązać się z jakąś traumą np. z dzieciństwa, czy innym, czę-

sto ukrywanym problemem. Poza wypowiedzianymi wprost opiniami badanych o ich stosunku do 

rodziny nieposiadającej dziecka (przy czym dla niektórych osób para bezdzietna nie stanowi ro-

dziny, nawet jeżeli żyje w związku małżeńskim), istotne dla podejmowanego tematu okazały się 

skojarzenia z rodziną bezdzietną poruszone w trakcie jednego z wywiadów fokusowych. Dla tej 

grupy uczestników para nieposiadająca dziecka kojarzy się z samotnością, ale i nowoczesnością. 

- Taka samotna chyba nie? 

- Pierwsze co przychodzi do głowy, to samotność. 

- Coś jeszcze? 

- Nowoczesna, zachodnia. (FGI1M) 

Czy istnieje społeczna presja dotycząca posiadania potomstwa? 

Słownik języka polskiego definiuje presję jako oddziaływanie na kogoś mające go skłonić 

lub zmusić do czegoś29. Dołączenie do tej definicji przymiotnika społeczne konkretyzuje, iż źró-

dłem owego nacisku jest zachowanie ludzi jako ogółu. Każde społeczeństwo posiada jakieś wzory 

zachowań (normy), które tworzy opierając się na tym, co jest istotne i cenne dla jego przedstawi-

cieli (wartości). Za ich niewypełnianie, tj. za odstępowanie od nich grożą zatem sankcje społecz-

ne – często emocjonalne. Cyklicznie przeprowadzane sondaże za każdym razem wskazują, że 

rodzina jest najważniejszą dla Polaków wartością. Niemniej jednak zauważalne są przesunięcia  

w rozumieniu tego pojęcia30. Coraz częściej ankietowani poszerzają zakres znaczeniowy terminu 

rodzina – nie tylko para z dziećmi jest określana tym mianem, ale także małżeństwo ich nieposia-

dające. Jednak pomimo tych zmian, tradycyjne pojmowanie rodziny nadal dominuje. Warto zadać 

sobie zatem pytanie, czy presja społeczna dotycząca posiadania dziecka istnieje i czy jest przez 

badanych zauważana.  

Z wypowiedzi uczestników wywiadów fokusowych wynika, iż społeczeństwo, ogólnie rzecz 

biorąc, podchodzi do kwestii bezdzietności dość liberalnie. Podczas badania nie pojawiły się od-

powiedzi jednoznacznie wskazujące, że istnieje duży nacisk na posiadanie potomstwa (przynajm-

niej nasi rozmówcy go nie dostrzegają). Raczej zwracano uwagę na to, iż ludzie są podzieleni, 

jeżeli chodzi o opinię nt. bezdzietności. Istnieją grupy rozumiejące decyzję o nieposiadaniu lub 

opóźnianiu decyzji prokreacyjnych oraz są takie, dla których jest ona zupełnie niezrozumiała.  

- Aczkolwiek są też ludzie bardzo wyrozumiali. Więc nasz kraj jest podzielony, połowa mówi tak,  

a połowa inaczej. 

- W moim środowisku są wyrozumiali. Mam sporo znajomych, którzy nie mają dzieci i nikt się do 

nich o to nie rzuca. 

- Ja uważam, że każdy sobie żyje jak chce, jeśli nie robi drugiemu człowiekowi krzywdy, np. jest 

dwóch gejów, chcą się pobrać, to niech się pobierają. Skoro oni są dla mnie nieszkodliwi. Jeśli ktoś 

                                           
29 Zob. Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/ 
30 Zob. Wartości i normy, Komunikat z badań CBOS BS/111/213, CBOS, Warszawa 2013 oraz Rodzina – jej współczesne 
znaczenie i rozumienie, Komunikat z badać CBOS BS/33/2013, CBOS, Warszawa 2013. 
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nie chce mieć dzieci niech nie ma, jeśli chce mieć dużo to niech ma. Tylko niech jest jakaś opieka 

socjalna, żeby ci ludzie żyli w godnych warunkach. (FGI2K) 

Brak dzieci nie jest jednak obojętny społecznie, co widać szczególnie w rozmowach z ko-

bietami jeszcze ich nieposiadającymi. Co prawda, z ich wypowiedzi nie można wnioskować, iż 

istnieje dotkliwa presja, ale można mówić o oczekiwaniach – najsilniejszych ze strony rodziny 

(starszej jej części), ale także koleżanek, którym nieobce jest doświadczenie macierzyństwa. 

Oczekiwania mogą jednak zamienić się w naciski ze strony bliskich, gdy kobieta przekroczy 30 rok 

życia (jak w przypadku cytowanych na kolejnej stronie Marii czy Olgi). 

Na podstawie wypowiedzi badanych można pokusić się o stworzenie akceptowanego spo-

łecznie schematu czy planu życia. Na pierwszym miejscu pod względem chronologii znajduje się 

wykształcenie, następnie praca i doświadczenie zawodowe, a dopiero po osiągnięciu tych etapów 

przychodzi pora na założenie rodziny i posiadanie dzieci. Wtedy też mogą pojawić się naciski lub 

większe oczekiwania dotyczące posiadania potomstwa: 

Podejrzewam, że tego typu reakcje są, jeżeli ktoś już założył rodzinę, mieszka z partnerem, ma 

mieszkanie, ma pracę. To wtedy już ma to wszystko po drodze, to brakuje mu tylko tego dziecka, 

to wtedy pojawiają się jakieś presje otoczenia, ale ja się nie spotkałam. (Łucja) 

Mimo że wszystkie kobiety bezdzietne uczestniczące w badaniu deklarowały, iż w przy-

szłości chcą lub nie wykluczają posiadania potomstwa, wiele z nich doświadczało niezręcznych 

sytuacji, które wiązały się z tym, że nie zostały dotąd matkami. Uwagi do nich kierowane nie były 

jednak złośliwe i często miały formę pytań o plany prokreacyjne: 

Nie, to tylko bardziej na zasadzie dopytywania się, kiedy planujesz dziecko, ale nie żeby negatywnie 

ktoś zareagował. (Marta) 
 

Złośliwie nie. W pracy na przykład koleżanka, że dziecko powinno się mieć do 30 roku życia, ze 

względów jakiś tam medycznych, że to niezdrowo potem rodzić, bo to szkodliwe dla dziecka, że 

może być niedorozwinięte, że coś tam, coś tam. Takie rzeczy. Były sytuacje, że ktoś tam powie-

dział: A Ty? Kiedy? Na tej zasadzie. (Laura) 

Częstym pytaniem, z którym zmagają się bezdzietne, jest „na co tu czekać?”, zwłaszcza, jeżeli 

ukończyły już 30 rok życia: 

Tak, w takim sensie, że na co tu czekać. (…) Ja to nawet w rodzinie doświadczam, gdzieś tam są te 

dzieci i w momencie, kiedy siostra jest dużo starsza i gdzieś tam się dorobiła czwórki dzieci, to  

w pewnym momencie miałam taki okres, gdzie pojawiłam się z kolegą na jakiejś imprezie to ona 

oczywiście od razu nas żeniła, czy coś tam, bo już patrzyła przez pryzmat tego, że to już na mnie 

czas. (Lucyna) 

Jako że często temat ten pojawia się w kontekście przyjaznej ciekawości, czy nawet żartu, kobie-

ty nie wspominają o presji społecznej, choć niewątpliwie kwestia posiadania dzieci jest często 

poruszana. Większość badanych, nawet tych nieco starszych, w stosunku do których wydawałoby 

się, że oczekiwania wzrastają, zaprzecza, że spotkało się ze złośliwostkami spowodowanymi bez-

dzietnością: 

Może ciotki czy jakaś tam rodzina [mówią – red.], że wypadałoby się już ożenić czy wyjść za mąż, 

czy mieć dzieci tam, bo wiadomo, w innych czasach były inne poglądy na ten temat i ciocia, która 

w wieku 19 lat urodziła dzieci, to dla niej nie do końca jest zrozumiałe (…). Nie, nie jest to złośliwe. 

Większość osób chyba jest zorientowanych w tych czasach, że różnie z tym bywa, a też coraz wię-

cej rozwodów sama wokół siebie widzę wśród znajomych w moim wieku, więc chyba faktycznie le-
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piej, żeby była to przemyślana decyzja, niż potem ma być, że mają ucierpieć na tym dzieci. (…) 

Nie, jest to [reakcje na brak dzieci – red.]  na zasadzie raczej zażartowania i takiego porównywania 

informacyjnego. (Patrycja) 
 

Zawsze było to w sposób żartobliwy i ja nigdy nie poczułam się urażona, ale w pracy bardzo często 

pojawia się sugestia „kiedy na ciebie kolej będzie”. Jest teraz taki okres, że co chwila któraś ślub  

i dziecko. Co chwila, któreś na macierzyńskie przechodzą i sugestie się pojawiają. No też troszeczkę 

rodzina, ale to są życzliwe uwagi. (…) Nie, presji raczej nie. (Wioletta) 

Tylko jedna rozmówczyni wprost przyznała, że była bohaterką negatywnych komentarzy, 

w których najbardziej eksponowanym elementem był jej wiek (30 lat): 

Zdarzają się takie przypadki, że mam wypominany wiek i to, że w tym wieku jeszcze nie mam dzie-

ci, a inne osoby w moim wieku mają już 2-3 dzieci. Tak więc czasem z takimi złośliwymi komenta-

rzami mam styczność. (Maria) 

W przypadku Marii najczęściej niemiłe komentarze wygłaszają jej znajomi – rówieśnicy. Rodzina  

z kolei jest podzielona. Kobieta nie pracuje, dlatego brak dzieci w oczach jej bliskich jest zrozu-

miały, a wiek w tym przypadku nie ma znaczenia: 

Rodzina jest podzielona. Część właśnie mówi, że powinnam już mieć dzieci, że to jest najlepszy 

wiek na dzieci. Z drugiej strony z kolei mówią, żebym się na razie wstrzymała, bo tej pracy jeszcze 

nie mam stałej, więc co z warunkami… (Maria) 

Dyskomfort spowodowany wszechobecnym oczekiwaniem (w tym wypadku nazwanym 

naciskiem) na pojawienie się dziecka odczuwa także Natalia. Jak jednak sama przyznaje, nie 

można uznać, iż są to negatywne komentarze wymierzone w jej osobę. 

Może nie negatywnie, ale bardzo naciskanie społeczeństwa i rodziny. Wszystkich. Chodzi o część 

rodziny, o znajomych, którzy dopytują, o ludzi, których wiele lat nie widzieliśmy, a ich pierwsze py-

tanie, które zadają, to czy macie dzieci. Jest na to nacisk i czuję z tego powodu dyskomfort.  

(Natalia) 

Innym przykładem była Olga, która stwierdziła, że z racji jej wieku (31 lat), wszyscy spodziewają 

się, że będzie miała już dzieci. Nie tylko rodzina, ale także koleżanki w pracy. W jej wypadku po-

jawiły się także komentarze dotyczące wpływu nieposiadania dzieci na kwestie demograficzne: 

Tak, z racji tego, że mam już 31 lat, wszyscy tak jakby spodziewają się, że już jestem matką. Za-

rzucają mi, np. koleżanki w pracy, że nie mam nic do roboty, nie mam zmartwień, bo nie mam 

dzieci, tak jakbym nie dała nic społeczeństwu, bo nie mam dzieci, że jak będzie więcej takich osób 

jak ja, to nie będzie miał kto na ich emerytury pracować. (…) Rodzina nie, przeważnie znajomi, na-

tomiast pracodawca jest wręcz uradowany tym, że nie mam dzieci. (Olga) 

Komentując społeczny odbiór bezdzietności, badani zarówno z grup FGI, jak i IDI zwracali 

uwagę na to, że młodsze grupy wiekowe są bardziej tolerancyjne i wyrozumiałe w kontekście 

decyzji prokreacyjnych: 

Nie [nikt negatywnie nie reagował na fakt nieposiadania dzieci – red.]. To są przede wszystkim 

osoby, które studiują i praktycznie z małymi wyjątkami, to prawie nikt w moim wieku nie ma dzieci. 

Kończę studia i praca. (Sylwia) 

Z kolei największe oczekiwania posiada pokolenie rodziców i dziadków bohaterek badania i to te 

osoby, jeżeli w ogóle robi to ktokolwiek, niekiedy wywierają na kobietach presję.  

Moderator: Czy dostrzega Pani presję społeczną dotyczącą bycia matką? 
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- Tak, od mojej matki. 

Moderator: Jak by to Pani uargumentowała? 

- W pewnym wieku oczekuje się już od kobiety chyba tego, że jednak to dziecko powinno być.  

Moderator: Jak to się objawia, w jaki sposób Pani czuje tę presję? 

- Kupiliśmy ostatnio mieszkanie i się mama następnie zapytała delikatnie „A gdzie jest pokój dla 

dziecka?”  

Moderator: A jeżeli popatrzymy na społeczeństwo, czy w ogóle dostrzega Pani taką 

presję społeczną, że kobieta musi zostać matką? 

- Chyba nie do końca. Jesteśmy na takim etapie rozwoju, że różne grupy społeczne różnie postrze-

gają takie rzeczy. (Marianna) 
 

Ogólnie wydaje mi się, że społeczeństwo nie wywiera takiej presji, aczkolwiek osoby najbliższe. Ro-

dzina może taką presję wywierać i no. Rodzice tej kobiety, jej partnera. Myślę, że to są takie osoby, 

które najprawdopodobniej w tej kwestii by wywierały presję. (…) Słownie po prostu. Mówią masz 

już tyle a tyle lat, pomyślałabyś o dziecku, bo później będzie za późno, bo nie będziesz mieć dziec-

ka w wieku 50 lat, bo zegar biologiczny tyka i te sprawy. (Marta) 

Co prawda, większość badanych kobiet nieposiadających dzieci, osobiście nie doświadcza naci-

sków dot. macierzyństwa, a dostrzeganych oczekiwań nie interpretuje jako presji ze strony bli-

skich. Niemniej jednak, zdaniem Małgorzaty, kobiety niechcące w ogóle decydować się na ciążę 

mogą spotykać się z większym niezrozumieniem.   

Widzę może tak, jako kobieta, która chce mieć dzieci może tego nie odczuwam, ale faktycznie na-

wiązując do tej koleżanki, która absolutnie się zastrzega, że nie chce i nie lubi dzieci itd. to widzę 

reakcje ludzi, którzy to słyszą i starają się ją przekonać. I faktycznie ona twierdzi, że nie chce i nie 

potrzebuje, nie jest bezproblemowo akceptowane tylko jednak gdzieś tam ludziom to nie odpowia-

da. (Małgorzata) 

Co interesujące, w trakcie kilku wywiadów poruszono ciekawą kwestię, jakoby kobiety 

bezdzietne czuły się dyskryminowane na rynku pracy, np. przy okazji wybierania urlopów świą-

tecznych. Niektórzy pracodawcy dają przywileje zatrudnionym rodzicom, np. poprzez pierwszeń-

stwo wyboru terminu urlopu, a osoby bezdzietne muszą się dopasować, co spotyka się z ich nie-

zadowoleniem, a nawet wywołuje poczucie krzywdy: 

Czasami zdarzają się sytuacje z cyklu, że jeżeli jest się bezdzietnym, to na pewno ma się dużo wię-

cej czasu, tak to jest też takie niesprawiedliwe z mojego punktu widzenia, ponieważ wydaje mi się, 

że w pracy często używają argumentu z cyklu „ja mam chore dziecko, ja muszę święta z dziećmi”, 

więc ja muszę zostać w pracy, ponieważ ja nie mam dzieci, więc nie muszę obchodzić świąt. Po 

co… ja nie muszę myć okien na Wielkanoc, to głupota, przecież mi tam nie nikt nie brudzi, tak? To 

jest takie krzywdzące, bo w pewnym momencie powiedziałam, to ja przepraszam, za wyrażenie 

zrobię sobie dziecko, tylko dlatego, żeby dostawać wolne, tak? Ale z drugiej strony rozumiem, że na 

pewno jest pewnego rodzaju utrudnienie jak ktoś ma tą rodzinę, żeby to wszystko tak dostosować, 

zorganizować. (Lucyna) 
 

Zawsze zostaje dłużej w pracy z racji tego, że nie mam dzieci. Jakieś służbowe wyjazdy to ja je-

stem jako jedyna, które nie ma dzieci, więc wysyłana. (Olga) 

Podobnie niektóre kobiety mogą poczuć się wykluczone z towarzystwa, w którym rozmowa jest 

zdominowana przez temat dzieci i opieki nad nimi: 

To też jest takie trochę wykluczenie, bo jeżeli cały czas się rozmawia o dzieciach, a w momencie, 

gdy jesteśmy z bratem mojego męża, a on ma dwójkę dzieci, to rozmowa cały czas toczy się wokół 

dzieci, więc jesteśmy trochę wykluczeni z ogólnej rozmowy przy stole dlatego, że nie posiadamy 

dzieci. (Renata) 
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Różnice pokoleniowe w ocenach bezdzietności 

Badani sygnalizowali, że kwestia społecznego odbioru bezdzietności jest ściśle powiązana 

z wiekiem osoby dokonującej oceny zjawiska. Reprezentanci starszych generacji, którzy zakładali 

rodziny w młodym lub bardzo młodym wieku, nieraz nie rozumieją opóźniania decyzji prokreacyj-

nych, a w szczególności nie pojmują braku potrzeby posiadania potomstwa.  

- Zależy od pokolenia mi się wydaje. Pokolenie 20-40 tak maksymalnie, to tak było by dobrze, ale 

już nasze babcie, to byłoby O Jezu!  

- Bo oni chcą wnuki. 

- I jeszcze jest taki nakaz chyba. Jak przychodzą do tych babć dzieci się objadać, to „A czemu nie 

mam drugiego wnusia?” (FGI1K) 
 

- Szczególnie myślę u starszego pokolenia [jest ta presja – red.], bo jednak to nasze, nie nasze, to 

młodzieży pokolenie jednak coraz więcej jest myślenia, że to jest wręcz normą, to bycie singlem.  

- A jednak starsze pokolenie, dziadkowie, to sobie nie wyobrażają, żeby nie było wnucząt. (FGI2M) 

Argument mówiący o tym, że czasy się zmieniły był wielokrotnie podnoszony, także wśród kobiet 

nieposiadających dzieci. Uczestniczki badania spotkały się z sytuacjami, w których starsze osoby, 

zupełnie inaczej wychowane, współczuły im braku potomstwa.  

Osoby starsze rzeczywiście oczekują tego, że jednak kobieta, partner równa się dziecko wcześniej 

czy później. Osoby młodsze najpierw jednak chcą się realizować, rozwijać, podróżować, a dopiero 

gdzieś tam w następnej kolejności chcą spłodzić potomka. To też zależy od tego, jakie kto ma po-

glądy i czego chce w życiu. Różnie różne grupy społeczne to postrzegają. (Marianna) 
 

Gdzieś tam może z otoczenia dziadków, no bo oni trochę w innym duchu czasu byli wychowani  

i twierdzą, że to jest ten czas, ze już powinno być dziecko. (Małgorzata) 
 

Często jest tak generalnie, najczęściej w przypadku osób starszych, pokolenie moich rodziców czy 

dziadków, bardzo często jest tak, że właśnie opowiadając o sobie i mówiąc, że nie ma dzieci czuję 

takie, no nie wiem, zażenowanie? Współczucie ze strony tych osób, że nie mam dzieci. (Renata) 

Omawianą zmianę pokoleniową wyjaśniają dwie przyczyny: po pierwsze przemiany stylu 

życia wywołane zmianami gospodarczymi, czyli opóźnianie decyzji prokreacyjnych wywołane chę-

cią uzyskania wykształcenia i pozycji zawodowej przed założeniem rodziny, co jest wiązane ze 

świadomością i odpowiedzialnością za jej przyszły byt, po drugie jest łączone z modą na, jak to 

określił jeden z badanych, bycie singlem. Co interesujące, wątek mody pojawił się jedynie w mę-

skich grupach fokusowych.  

No tak mi się wydaje. Chociaż teraz też nam wpajają to, że może być takie życie. Singiel się mówi, 

że to może być tak pozytywnie. Nie jak kawaler stary, czy stara panna, tylko teraz ty jesteś singlem 

(drwiąco) prawda. Bardziej pozytywny obraz specjalnie wykreowali, żeby niektórzy się utożsamiali  

i byli tymi singlami tam. Od czasu do czasu spotykali się z jakąś kobitką, bo trzeba prawda mieć 

kontakty seksualne. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o media i kreowanie rzeczywistości. Prawda 

jest taka, że jak jest zdrowa rodzina i automatycznie mamy rodziców kochających nas, to też 

chcemy przedłużyć nasze geny i przekazać te dobre cechy naszym dzieciom. (FGI1M) 
 

- Zgadzam się z tym. Tylko, że teraz ogólnie taka jest tendencja, moda jakby. I jakieś mamy te 

czasy, że właśnie dawniej to było to nie do pomyślenia, a właśnie jest taka moda. Trend bycia sin-

glem. 

- Raczej jest zdziwienie wśród znajomych. Ktoś bierze ślub i się na to dziecko decyduje, albo nie daj 

Boże na drugie już itd. jest… bo wydaje mi się, że taką odpowiedzialność społeczną trzeba też tro-

chę przyjąć. Jeśli wprowadzamy teraz jakąś modę, na podstawie właśnie jakichś rozmów, że dziec-

ko, to blokuje życie dwojga dorosłych ludzi… (FGI2M) 
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CZĘŚĆ II: 

Rola matki - realizacja
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Rozdział IV 

MATKA. MODEL REALIZOWANY 

Dane uzyskane podczas wywiadów grupowych pokazały, w jaki sposób postrzegany jest 

ideał matki. Wiele kobiet obecnych na tych spotkaniach posiadało doświadczenie macierzyństwa, 

co pozwoliło im przyznać, że pewne cechy przypisywane wzorowej matce są niemożliwe do zrea-

lizowania w rzeczywistości. Niniejszy rozdział ma za zadanie przedstawić, w jaki sposób realizują 

siebie jako matki kobiety, z którymi przeprowadzano wywiady pogłębione, a następnie umożliwić 

zestawienie modelu rzeczywistego z idealnym.  

4.1. MODEL REALIZOWANY – RELACJE MATKI Z DZIECKIEM 

Uczestniczki badania zwykle postrzegają siebie jako matki, które realizują różne role. Dla 

swoich dzieci starają się być po pierwsze autorytetami, innym razem przyjaciółkami, do których 

zawsze można się zwrócić, a w innych okolicznościach menedżerkami ustanawiającymi i egze-

kwującymi zasady panujące w domu. Oznacza to, że badane w większości dążą do realizacji idea-

łu, którym jest dla nich demokratyczny styl wychowania. Dziecko traktowane jest w nim jako 

równoprawny oraz równoważny członek rodziny, dlatego posiada określone obowiązki i jest zo-

bowiązane do przestrzegania panujących w domu reguł. Powyższe dotyczy zarówno matek wy-

chowujących jedno lub dwójkę dzieci, jak i kobiet wielodzietnych, dlatego w tym rozdziale nie 

rozróżnia się wypowiedzi pań z tych dwóch wymienionych grup. 

Prawda jest taka, że nie da się jednoznacznie tego określić, dlatego, że nie można być dla dzieci 

bardzo rygorystycznym, czyli nie mogę być tylko szefową, bo to na dłuższą metę się nie sprawdza, 

trzeba dziećmi trochę zarządzać, czyli ustawić ich do pionu, ale nie może też to być taka relacja, że 

jestem szefową, czy dyktatorem. To musi być połączone z takim demokratycznym wychowaniem. 

Dziecko trzeba przytulić, pozwolić mu się wyżalić, wykrzyczeć, wypłakać, ale też trzeba go postawić 

do pionu. Żaden z tych modeli wykonywanych tylko jako jeden nie sprawdza się, ponieważ dziecko 

będzie za bardzo stłamszone lub będzie rozpuszczone i będzie robiło, co będzie mu się chciało. To 

wszystko musi mieć jakiś optymalny środek. (Ewa) 
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Myślę, że wszystkiego po trochu, że staram się z nimi dużo rozmawiać przede wszystkim. Oczywi-

ście wytyczam im pewne granice, bo to jest bardzo ważne. Kiedy się możemy pośmiać, to się po-

śmiejemy, powygłupiamy, ale też muszą zrobić tam swoje zadania. Posprzątać pokój, ze stołu, po-

magać mamusi i tatusiowi, także każdy ma jakieś wyznaczone zadania. (…) Raczej demokratyczna, 

wszystko na zasadzie rozmowy, każdy wyraża swoje emocje, swoje zdanie i potem jak umiemy, 

dyskutujemy. (Hanna) 

Najważniejszym wyróżnikiem stylu demokratycznego są częste rozmowy z dzieckiem. 

Dzięki nim czuje się ono nie tylko wysłuchane, ale zyskuje także potwierdzenie, że jest dla rodzi-

ców ważne. Dziecko czuje, że ma w matce przyjaciółkę, której może ufać i powiedzieć o wszyst-

kim, co je zajmuje czy trapi. Z kolei kobiecie regularna rozmowa z synem czy córką pozwala zau-

ważyć, czy w jego (jej) życiu nie dzieje się coś niebezpiecznego. Uczestniczki wywiadów zgodnie 

twierdzą, że cenią sobie rozmowy z dziećmi, dlatego starają się ich nie zaniedbywać.  

Staram się wypośrodkować między przyjaciółka a... taką szefową. Nie nazwałabym tego szefową, 

ale powiedzmy, że tak przyjaciółka owszem, bo moje dziecko wie, że z każdym problemem może 

przyjść do mnie.  (Aurelia) 
 

Dzieci trzeba słuchać i to jest najważniejsze w dzisiejszych czasach. Jeśli się dziecka nie słucha, to 

niestety wynikają z tego takie i takie rzeczy, jak się czasem słyszy w telewizji. Dziecko nie ma do 

kogo iść, nie ma komu się zwierzyć, nie ma z kim porozmawiać i są takie skutki, a nie inne.  

(Jagoda) 
 

Jestem raczej taką przyjaciółką, staram się po prostu jak najwięcej z dziećmi rozmawiać i przede 

wszystkim je rozumieć, nie że one do mnie mówią, ja kiwam głową, a tak naprawdę nie słucham. 

Ja właśnie zawszę chcę wysłuchać, żeby wiedziały, że mają u mnie wsparcie, że mogą ze mną po-

rozmawiać. (Julita) 

Dla większości uczestniczek wywiadów, wiek potomka nie ma znaczenia w prowadzeniu rozmów. 

Istnieją jednak matki, które nie dostrzegają potrzeby prowadzenia konwersacji z młodszymi 

dziećmi. Tego zdania jest Dorota. Jej zdaniem rozmowy z najmłodszymi nie sprawdzają się, co 

nie oznacza, że nie zainterweniowałaby, gdyby dziecko zgłosiło jej, że dzieje się coś złego. We-

dług Doroty, czas na prowadzenie rozmów należy jeszcze do przyszłości. 

Moderator: Czy zdarza się na przykład, że Pani rozmawia z dziećmi, opowiada im o tym 

co się stało, tłumaczy jakieś rzeczy, czy oni mogą przyjść do Pani? Głownie ta starsza 

dziewczynka czy może przyjść do Pani, powiedzieć o jakichś swoich przeżyciach, emo-

cjach, czy może się Pani zwierzyć? 

- ... Mówi Pan o pięciolatce... (śmiech)... która kończy w listopadzie 5 lat. 

Moderator: Przed chwilą rozmawiałem z mamą pięciolatka i  na przykład mówiła, że już 

ma pierwszą miłość za sobą i przychodzi i opowiada o swojej pierwszej dziewczynie tak 

więc pięciolatki też czasami chcą pogadać. 

- Nie wiem, może... mnie coś omija. To znaczy... ja nie jestem matką, która siada i rozmawia, bo ja 

uważam, że to jest nie... To znaczy to się nie sprawdza. Wyciąganie z dziecka czy takie poważne 

rozmowy zostawmy sobie to na późniejszy okres. Każdy wiek ma swoje prawa. Oczywiście, jeśli jest 

jakaś sygnalizacja, że na przykład coś się dzieje, tak, czy tam w przedszkolu, czy ona powie „ma-

mo, on mnie bije” czy coś takiego to oczywiście reaguję, rozmawiam, ale żeby jakieś ekstra rozmo-

wy o pierwszej miłości, to przepraszam bardzo, ale bądźmy realistami. (Dorota) 

 

Stały kontakt z dzieckiem, spędzanie z nim czasu i służenie mu radą nie wyklucza ko-

nieczności wprowadzenia pewnego rygoru, czy dyscypliny w domu. Matki wiedzą, że dzieci dla 

poczucia bezpieczeństwa potrzebują wyraźnych i niezmiennych reguł. 



82 | S t r o n a  

 

- (śmiech) Ja jestem bardzo wymagającą mamą, to zdecydowanie. Mimo że mój syn ma półtorej 

roku to śrubę ma nieźle przykręconą.  

Moderator: Proszę opisać to „przykręcanie śruby”. 

- To jest bardzo żywe i aktywne dziecko i trzeba mieć po prostu oczy dookoła głowy... (…)Ma swoje 

zabawki, ma swoje miejsce do zabawy i to jest ten jego azyl, w którym może się wyszaleć. Wydaje 

mi się, że też jestem bardzo systematyczna, bo są stałe pory jedzenia i jeżeli jemy, to się nie ba-

wimy, nie odchodzimy od stołu, bo mi się wydaje, że to jest ten najlepszy wiek, żeby w dziecku ja-

kąś ta dyscyplinę wyrobić i jakieś poczucie obowiązku. Więc no, jestem bardzo wymagająca, bo to 

jest jednak moje oczko w głowie i w życiu nie pozwoliłabym sobie na to, żeby coś mu się stało. 

(Edyta) 

Z pojęciem zasad wiąże się także wyznaczanie dziecku obowiązków i granic, których nie może 

przekraczać. Uczestniczki badania zwróciły uwagę na to, że starają się je ustanawiać i konse-

kwentnie ich przestrzegać, zwłaszcza w przypadku wychowywania starszych dzieci. Nie mogą one 

po prostu ignorować tego, o co proszą je rodzice.  

Oni wiedzą o tym dobrze, że nie mogą pewnej kreski przejść. Jeżeli ją przejdą, to jest to coś, co oni 

lubią najbardziej robić, to nie mogą z tego skorzystać, to jest dla nich kara. Jeden z synów jest  

w klasie informatycznej i lubi nagminnie siedzieć przy komputerze i jego trzeba naprawdę gonić, 

wie że ma wyszczególnione godziny i jak ma wyłączyć komputer, to ma wyłączyć, bo inaczej mu 

wyłączę prąd. Są zasady i nie może ich łamać. (Jolanta) 
 

Nie ma czegoś takiego, że ja sobie mówię i to jest „sobie a muzom”, po prostu puszczane mimo 

uszu. Jeżeli nie spełnia obowiązków, które ma do zrobienia, to w jakiś sposób jest karane. Nie 

wiem, bajki nie ogląda, czy nie wyjdzie gdzieś tam, gdzie chce wyjść. Natomiast też musi mieć  

i rozwijać swoje zdanie, zainteresowania na pewno. Także tutaj też rozmawiam z dziećmi i słu-

cham, co mają do powiedzenia, czym się interesują. (Helena) 

Jednakże bycie konsekwentnym nie należy do mocnych stron niektórych rodziców. Kobie-

ty biorące udział w badaniu nierzadko przyznawały się, że do ideału im daleko i mimo ambitnych 

postanowień, ostatecznie ulegają swoim pociechom. Owa pobłażliwość objawia się najczęściej 

podczas egzekwowania nałożonych na dzieci kar.  

No, tu trochę ciężko jest u mnie, bo ja nie uznaję czegoś takiego jak dyscyplina. Znaczy nie uzna-

ję… dziecko powinno jakieś granice swoje znać, ale jakoś nie mam serca w ogóle dziecka karcić czy 

coś. Ja panu powiem tak, nakrzyczę, ale jeśli chodzi o taką żelazną rękę, to nie jestem za tym.  

(Julita) 
 

Wiadomo, musi być dyscyplina, ja wymagam, ale też jest tak, że ulegam, nie mam takiej silnej woli 

czasami jak dziecko coś źle zrobi. Ja oczywiście powiem co o tym myślę, nawet czasami mówię, że 

masz karę, ale później jak mnie prosi, to odpuszczam. Nie jestem konsekwentna. (Katarzyna) 

Uczestniczki wywiadów kochają swoje dzieci i nieraz nie potrafią powstrzymać swych matczynych 

uczuć, nawet jeśli rozsądek podpowiada, że powinny. W takich właśnie sytuacjach stają się nie-

konsekwentne. W niektórych wywiadach, w kontekście pobłażliwości, pojawiły się sformułowania, 

że matki stają się zupełnie bezbronne wobec skruchy swoich dzieci i – jak mówią – „ich słodkich 

oczek”. Wtedy najczęściej rezygnują z wymierzenia kary lub skracają jej wymiar.  

No wie Pan, ja nie ukrywam, że moje dziecko jest takie... ma takie świetne oczka, po tatusiu, więc 

jak coś przeskrobie i niekiedy przyjdzie, popatrzy się, zamruga tymi swoimi oczętami więc jak to nie 

jest, wie Pan, aż takie no to... No [przewinienie nie jest poważne, to można odpuścić – przyp. red.]. 

(Aurelia) 
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Dyscyplina być musi, bo inaczej byśmy sobie nie poradzili. Jeżeli ja powiem nie, to musi być nie, no 

tam ewentualnie jak zrobią oczka jak u kotka, no to troszkę się przełamię, ale jednak musi być ta 

dyscyplina, muszą wiedzieć, że jest ta osoba, która nimi rządzi. (Kinga) 

Utrzymanie dyscypliny czasami przerasta kobiety i wtedy za bardzo angażują się w rolę 

przyjaciółek czy koleżanek swoich dzieci. Niektóre z nich zdecydowały się w związku z tym na 

skorzystanie ze specjalistycznej pomocy – terapii rodzinnej, która ułatwia osiągnięcie „złotego 

środka” w relacjach z pociechami. Przykładem kobiety, która uzyskała w ten sposób pomoc jest 

Janina: 

Także, jeżeli chodzi o dyscyplinę, to nie mamy wysoko prowadzonej dyscypliny w domu, natomiast 

są takie zachowane granice i dzieci wiedzą, że nie można ich łamać. Ale zdarza się, że uczestniczę 

w takiej terapii, bo w tamtym roku uczestniczyłam w takiej terapii rodzinnej, aby wyznaczać granice  

między dziećmi a mamą, żebyśmy mogli się wspólnie porozumieć i nauczyć takiej dyscypliny i sa-

modyscypliny. (Janina) 

Jednakże problemy z wyważeniem roli matki (wychowującego opiekuna) i przyjaciółki po-

siadają nie tylko kobiety nadmiernie pobłażliwe. Czasami, jak w przypadku Barbary, problemem 

jest nadmierna dyscyplina: 

No staram się być jak najlepszą, no ale łapię się na tym, że jestem zbyt wymagająca. Wprowadzam 

dyscyplinę, co nie zawsze się podoba moim dzieciom oczywiście. No, ale jestem surową mamą. 

Pracuję nad tym, aczkolwiek myślę, że to z korzyścią wyjdzie w przyszłości. (Barbara) 

Kolejnym „grzechem”, do którego przyznają się badane matki jest nadopiekuńczość i pra-

gnienie posiadania całkowitej kontroli nad sytuacją domową i poczynaniami dziecka. Nadopiekuń-

czość objawia się w ich przypadku w wyręczaniu dziecka, zarówno w prostych czynnościach do-

mowych, jak i odmawianiu mu samodzielności poprzez podejmowanie wszystkich decyzji za nie-

go.  

Jestem mocno nadopiekuńcza. Cały czas staram się wszystko kontrolować, nawet jeżeli nie ma 

mnie w domu, to jest milion telefonów, czyli pełna logistyka. Już czasami w pracy koleżanki się 

podśmiewują, że ja mam wszystko zaplanowane do minuty. (Celina) 
 

Ja jestem tak z perspektywy patrząc, trochę nadopiekuńcza. Staram się wszystko mieć dopracowa-

ne, zapięte na ostatni guzik. Trochę myślę, że moje dzieci wyręczam. Teraz z perspektywy czasu 

widzę, że to nie jest dobre, dzieci powinny być samodzielne. W dzisiejszym społeczeństwie jest tak, 

że wyrzucą cię drzwiami, to musisz wejść oknem. Ja się staram myśleć za nich, wybiegać na przód, 

bo wiem, co może się stać, a młodzi powinni się na własnych błędach uczyć. (Jadwiga) 
 

Nie chcę aby jej czegoś zabrakło, czasami robię za nią takie rzeczy zupełnie niepotrzebnie, nawet 

przynieść coś do picia. Nie musi przychodzić sobie do kuchni po to tylko ja przychodzę  i jej daje 

zawsze, pewnie wykorzystuje to trochę, ale mnie takie coś pasuje. (Alina) 

Niektóre matki uwielbiają także rozpieszczać swoje dzieci i spełniać każde, nawet naj-

mniejsze ich zachcianki i czynią to pomimo tego, że dostrzegają, iż pod względem wychowaw-

czym nie jest to najlepsze rozwiązanie. 

- Chyba aż za dobrą matką. Wszyscy mi mówią, że  rozpieszczam swoje dzieci. Jestem dobrą ma-

mą. Wszystko mają. Wręcz chyba za dużo mają. Już ostatnio to stwierdziliśmy, bo... pies nawet  

z podłogi to słodycze, wszystko się wala jednym słowem po podłodze. Wszystko. no to co chcą 

jednak mają, nie? Co zawołają – nowe zabawki na rynku, coś tam. Mama kup. A w telewizji oczywi-

ście w reklamach to yno „mama kup, mamo kup”, no. Tak, że no mi się wydaje, że... I dużo miłości 

daję, bo bardzo ich kocham i oni bardzo o tym wiedzą... Tak, że no wydaje mi się, że jestem dobrą 
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mamą. No może chociaż nie aż tyle, że... pobłażam za dużo, no. To też nie jest dobre (śmiech). 

(Agata) 

4.2. MODEL REALIZOWANY – RELACJE MATKI Z MĘŻEM/PARTNEREM 

Podział obowiązków związanych z wychowywaniem dzieci 

Rola ojca w rodzinie jest dla badanych matek bardzo ważna nie tylko w teorii, ale  

i w praktyce. Kobiety pragną, aby ich mężowie/partnerzy mieli jak największy wpływ na wycho-

wanie potomstwa, a i mężczyźni chętnie realizują się w roli rodzica, dlatego na ogół rozmówczy-

nie nie dostrzegają problemów w podziale obowiązków związanych z opieką nad dziećmi pomię-

dzy siebie a mężów31. Bardzo często czas, który oboje rodzice spędzają z dzieckiem jest porów-

nywalny, choć to, które z nich ma go dla dziecka więcej zależy od jednostkowej organizacji życia 

rodzinnego i zawodowego, a ta u każdej uczestniczki wywiadu była nieco inna. 

No z racji tego, że ja się cały dzień tym dzieckiem zajmuję to od godziny piątej do godziny po-

wiedzmy ósmej, kiedy dziecko idzie spać to mój mąż przejmuje taką tą... bardziej opiekuńczą sferę, 

że pilnuje tego dziecka... Nie jest tak, że ja się całkowicie wycofuje tylko on po prostu zajmuje się 

nim, jeżeli dziecko chce pić, wyjść, cokolwiek... Mój mąż kąpie syna, mój mąż go kładzie, mój mąż 

nauczył go jeść przy stole. (…) Tak, jesteśmy podzieleni [obowiązkami – red.] (Edyta) 

Zdaniem badanych, tak aktywne uczestnictwo panów w wychowaniu dziecka jest dużą i zauwa-

żalną zmianą w jeszcze nie tak dawnym podejściu do zasad opiekowania się potomstwem. 

Ja myślę, że rola ojca jest bardzo duża i w ostatnich czasach to się też zmieniło, coraz więcej ojców 

widzę na spacerze z wózkiem, widzę również w markecie. Kiedyś to było nie do pomyślenia, zresztą 

Śląsk jest bardzo specyficzną mniejszością osób, gdzie to kobieta się wszystkim zajmowała, a w tej 

chwili bardzo dużo mężczyzn zaprowadza dziecko do przedszkola, odbiera dzieci, chodzi na zebra-

nia, jeździ na wycieczki, uczestniczy po prostu na co dzień w życiu tych dzieci. I myślę, że w tej 

chwili odgrywają dużą rolę. (Ewa) 

Niemniej jednak czasami sytuacja ekonomiczna rodziny wymusza na ojcu większe zaan-

gażowanie się w pracę zawodową, a tym samym mocno ogranicza jego kontakt z dziećmi, nakła-

dając na kobietę cały ciężar obowiązków związanych z ich wychowaniem. Takie przypadki rów-

nież pojawiły się w próbie badawczej. Ze względu na liczne delegacje podczas tygodnia robocze-

go albo pracę zagranicą lub po prostu pracę w wyższym niż ośmiogodzinny wymiarze, niektóre 

rozmówczynie widują swoich mężów czy partnerów jedynie weekendami. Jednak nawet pomimo 

tak utrudnionego kontaktu, mężczyźni ci spełniają się w roli ojców, zajmując i opiekując się 

dzieckiem.  

Jeżeli chodzi o codzienny dzień roboczy, to jest bardzo mała [rola męża – red.]. Mąż pracuje w fir-

mie budowlanej i przyjeżdża na wieczór to dziecko już często śpi, ale tak to dzielimy się obowiąz-

kami. Nie ma między nami czegoś takiego, że tylko ja zajmuję się dzieckiem. Mąż też dziecko wy-

kąpie, też się z nim zabawi, i pójdzie z nim na dwór. Są na pół dzielone obowiązki, jeżeli chodzi  

o dziecko. Tylko akurat w te dni, co pracuje to jest siła wyższa. Oboje pracujemy i jest też inaczej, 

ale staramy się dzielić tymi obowiązkami. (Danuta) 

                                           
31 Wśród grupy 30 badanych matek, tylko jedna kobieta przyznała, że jej mąż nie angażuje się w ogóle w wykonywanie 
obowiązków względem dzieci.  
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Ciekawym przykładem tak trudnej sytuacji może być także historia Julity. Bohaterka zajmuje się 

wychowaniem dzieci, ponieważ to na jej partnerze spoczywa obowiązek zarabiania na rodzinę. 

Mężczyzna dużo pracuje i jest to praca fizyczna na budowie. Kobieta podkreśla, że często wraca 

bardzo zmęczony i nie ma sił, i czasu na życie rodzinne, ale i tak, jak mówi Julita, pomaga jak 

może. W jej opowieści ujmująca jest postawa partnera, który nie będąc biologicznym ojcem, trak-

tuje dzieci partnerki jak własne. 

- Znaczy tak jak mówię, z tym partnerem, co żyję, to nie jest ojciec moich dzieci, ale je w pełni ak-

ceptuje. No to jest tak, wstaje o 5. rano do pracy. Wraca 18, 19 czasami.  

Moderator: Czy partner zajmuje się dziećmi ? 

- Czasami wieczorami jak przyjdzie. Wiadomo coś pomoże, zapyta się jak było, porozmawia, coś 

tam powie, ale czasami to naprawdę już jest tak zmęczony po pracy, że zje, wiadomo swoja higie-

na osobista, zrobi wszystko, położy się. Czasami na siedząco usypia, no bo po prostu, po pracy. 

Podczas takiej pracy fizycznej człowiek czasami nie ma ochoty na nic. Na rozmowę. Dużo spada na 

mnie.  

Moderator: A jak jest weekend wychodzicie gdzieś razem z dziećmi? 

- Jak jest weekend, to tak. Owszem. Jak można sobie pozwolić, czy gdzieś tych pieniążków jest 

więcej, to tak. Ja chodzę np., staram się raz w miesiącu wyjść tam do kina po prostu. Czy na tą 

Bawilandię [rodzaj bawialni dla dzieci- red.]. Na jakiś spacer, czy na lody zabrać. W ramach możli-

wości, ile tam finanse pozwolą. (Julita) 

Podobne wymiary uczestnictwa ojca i matki w życiu dziecka nie oznaczają jednak, iż po-

siadają oni dokładnie takie same zadania względem potomka. Przeciwnie, czasami z wypowiedzi 

badanych wynika, iż w ich rodzinie jest silnie zarysowany podział na zajęcia wykonywane z matką 

i ojcem. Jeżeli istnieje takie rozróżnienie, to zwykle ojciec jest odpowiedzialny za zabawę i roz-

rywki, zaś matka pełni funkcję związaną z wychowaniem i organizacją życia rodzinnego. Tak jest 

w przypadku Celiny, która również przyznała, że w ciągu tygodnia to na niej spoczywa cała opie-

ka nad dzieckiem, gdyż partner jest w delegacjach. Nadrabia on jednak swoją nieobecność  

w weekendy:  

No to są takie weekendy, jeżeli jest możliwość, żeby spędzać weekendy i to jest bardziej na zasa-

dzie zabawy towarzyskiej. Czyli tata jest po to, żeby pograć w piłkę, raczej nie po to, żeby skarcić, 

tylko żeby pozwolić na coś. Korzysta z tego czasu, który jest dostępny. (Celina) 

Podobna sytuacja występuje również u Barbary, Kamili i Anny, których mężowie są na co dzień 

na miejscu. Wypowiedź ostatniej z wymienionych dodatkowo ukazuje, że taki podział nie musi 

być bezwyjątkowy, ale z drugiej strony i tak pojawiają się zajęcia (zabawy) męskie – wykonywa-

ne z ojcem i żeńskie – podejmowane z matką. 

To są faceci. Oni mają wspólne tematy jakieś. To są gry, zabawy swoje , także syn widzi w ojcu 

chwilami bardziej takiego kumpla niż ojca. Ojciec wiele odpuszcza, co mnie się nie podoba do koń-

ca. (Barbara) 
 

Staram się, żeby rola męża była jak największa, żeby dzieci wiedziały, że tego ojca mają. Ale mi się 

wydaje, że mężczyźni to są tacy trochę obok, mój mąż przynajmniej jest człowiekiem zadaniowym, 

on musi mieć cel, wyznaczone zadanie i on to wtedy wie, czym ma się zająć. Wstawanie w nocy, 

przewijanie, karmienie, sprzątanie, gotowanie to wszystko robię ja. A mąż się z dziećmi bawi, zaj-

muje się nimi, kiedy ja jestem zajęta, pójdzie na zakupy czy na spacer. Ale tak jak mówię to jest 

takie zadaniowe. (Kamila) 
 

Mąż bardziej od zabawy, no a ja bardziej od wychowania i zabawy, wychowania tzn. szczepionki, 

lekarz... Nie ma jakiegoś konkretnego podziału, że coś robi tylko mąż, a coś ja. Mąż też czasem 

chodzi do lekarza z dzieckiem, ale w większości to ja. Wyjścia na spacer...ostatnio to w ogóle bab-
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cia (śmiech). Ale jak syn był mały i tato był w weekendy w domu, to z tatą. No i zabawa, to bar-

dziej z tatą. Inne zabawy są z mamą a inne z tatą, z tatą są bardziej męskie. (Anna) 

Różnice w zadaniach wykonywanych z matką i ojcem dotyczą nierzadko również kwestii 

edukacji dziecka. Na ogół badane przyznają, że z mężami lub partnerami mniej więcej po równo 

starają się pomagać dziecku w nauce. W kilku wypadkach zaobserwowano, że kobieta pomaga  

w przedmiotach humanistycznych (np. języku polskim), natomiast mężczyzna w ścisłych, takich 

jak matematyka lub technicznych oraz tych związanych z aktywnością fizyczną. Taka sytuacja 

pojawiła się w trzech przypadkach, natomiast brak było wypowiedzi wskazujących na zjawisko 

odwrotne: 

Ja jestem bardziej humanistka, więc ja w jednych lekcjach pomagam jak polski, te inne rzeczy. Mąż 

bardziej właśnie matematyka. Dzieci wiedzą do kogo przyjść. (Dagmara) 
 

Część lekcji odrabia mąż, tam z takich typowo jakichś praktycznych... Jak zajęcia jakieś, wychowa-

nie fizyczne czy zajęcia WT [prawdopodobnie chodziło o zajęcia techniczne – red.] czy tam jakieś 

inne... to, to wszystko na męża. Ja tak bardziej jakieś polonistyczne, jak mają problemy. (Helena) 
 

Lekcje robimy w zależności od przedmiotu, mąż jest historia, matematyka, ja jestem od polskiego. 

(Jadwiga) 

Matki i ojców różni także styl wychowania dziecka. W niektórych rodzinach to kobieta jest 

osobą konsekwentną i pilnującą porządku, zaś mężczyzna przyjmuje rolę tzw. dobrego policjanta.  

Ja jestem bardziej tą stroną: są kary, są nagrody, natomiast mój małżonek nie jest konsekwentny  

i czasami ulega lub podważa autorytet, ale teraz to się rzadko już zdarza, piłuje go pod tym ką-

tem.(…) Oj, to jest córunia tatunia, najwięcej zabaw jest z tatusiem, tatuś jest konikiem, tatuś ją 

huśta, ją nosi, tatuś jest po prostu najlepszy. (Agnieszka) 
 

On jest jeszcze bardziej miękki ode mnie, powiem tak. On to po prostu, ja nawet nie mogę pod-

nieść głosu, bo naraz zostaw, nie wolno krzyczeć, nie wolno ten. (Julita) 
 

Znaczy się może tak... tato ma taką pobłażliwą rolę od początku do dnia dzisiejszego... Ja taką rolę 

miałam przez pierwsze trzy lata, to tak. Ale teraz gdzie on chodzi już do przedszkola i jak ja bym 

była pobłażliwa to dała bym sobie wejść na głowę to już...(Aurelia) 

Podział obowiązków i ról realizowanych wobec dzieci nie zawsze jest jednak aż tak jedno-

znaczny. Część rodzin praktykuje tradycyjne rozwiązania, gdzie ojciec jest stroną stanowczą, kon-

sekwentną, a także karzącą i pełni funkcję absolutnego autorytetu, matka zaś jest bardziej po-

błażliwa: 

Ojciec jest od dawania środków pieniężnych ale i kar. (Klara) 
 

Mój mąż jest bardziej stanowczy i konsekwentny, i dzieci czują to, i mają większy respekt. I jeżeli 

chodzi o to, że jak mają jakiś problem i zawsze przychodzą do mnie, a nie za bardzo z mężem chcą 

rozmawiać. On jak najbardziej bierze udział w wychowaniu dzieci, interesuje się, pyta, ale podcho-

dzi do tego tak inaczej, tak bardziej ostro, konserwatywnie. (Katarzyna) 

Matka w niektórych przypadkach wydaje się być także nadopiekuńcza i rozpieszczająca. Rolą ojca 

jest ją wtedy równoważyć. Taka sytuacja ma miejsce w rodzinie Aliny: 

- Ojciec, stanowczy przede wszystkim, wymagający, ale dogadujemy się, ja odpuszczam, a on 

trzyma to jakoś wszystko w garści i jest fajnie, to mi w zupełności pasuje. 

Moderator: A takie wyjścia z dzieckiem jak to wygląda? Po równo się państwo dzieli-

cie? 
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- Nie… Bo ja uważam, ze tylko ja potrafię się dobrze zająć dzieckiem, więc zawsze lubię jak ona jest 

ze mną czy to jest wyjście na zakupy, czy to jest spacer z psem czy coś, lubię jak ona mi towarzy-

szy. On jej pozwolił zdecydować czy ona chce czy nie chce, a ja tak trochę wymuszam, żeby ona ze 

mną była. (…) On stawia na to, że ona jest już duża i samodzielna, ja nie, traktuję ja jak małe 

dziecko i chce mieć ją na oku cały czas. (Alina) 

Podział obowiązków domowych 

Jeżeli chodzi o podział obowiązków domowych pomiędzy płcie, odpowiedzi kobiet nie były 

do siebie tak podobne, jak w przypadku tematu dzielenia się zadaniami związanymi z wychowy-

waniem dzieci. Uczestniczki wywiadów reprezentowały zróżnicowane modele rodziny (np. pod 

względem tego, kto w domu zarabia na życie, a kto opiekuje się dzieckiem), a to od nich w dużej 

mierze uzależniona jest organizacja czynności domowych. Jeżeli kobieta nie pracuje, a jedynym 

żywicielem jest mężczyzna, to ona przede wszystkim wykonuje prace związane z porządkiem  

i czystością w domu. Oczywiście nie oznacza to, że mąż czy partner nie pomaga po powrocie  

z pracy, ale prawdą jest, że jego główny wkład opiera się przede wszystkim na zarabianiu pienię-

dzy. Należy jednak zauważyć, że żadna z rozmówczyń nie stwierdziła, że żyje w związku o skraj-

nie tradycyjnym podziale obowiązków, tzn. takim, gdzie mąż po pracy jedynie odpoczywa. Nie 

pojawiły się także wypowiedzi wskazujące na to, że to mężczyzna bardziej angażuje się w sprawy 

gospodarstwa domowego.   

Interesującym przykładem takiego zróżnicowania pod względem wykonywanych obowiąz-

ków domowych, przy jednoczesnym braku różnicy w roli kobiety i mężczyzny w wychowaniu dzie-

ci jest przypadek Eweliny. Jej partner wyjeżdża często w delegacje, dlatego to na niej spoczywają 

obowiązki domowe (choć mężczyzna również czasami pomaga, np. gotuje), ale jego rola w wy-

chowaniu dziecka, zdaniem bohaterki, nie jest ograniczona i dorównuje roli stale obecnej matki. 

- Obowiązkami domowymi bardziej chyba zajmuję się ja. Ale partner często gotuje.  

Moderator: Jakie jeszcze obowiązki domowe ma partner? Jak one są podzielone? 

- Raczej nie ma, bo pracuje. Często jest w delegacjach.  

Moderator: A jeżeli chodzi o wychowanie waszych dzieci, to jaka jest rola ojca w wy-

chowaniu dzieci? 

- Myślę, że taka jak moja. (Ewelina) 

W podobnej sytuacji do Eweliny jest Aurelia. Jej męża ze względów zawodowych również często 

nie ma w domu, dlatego opieka nad dzieckiem i domem spoczywa na jej barkach, ale jak sama 

przyznaje, gdy mężczyzna wraca, zawsze jej pomaga: 

- Znaczy się tak, to jeżeli chodzi o podział obowiązków w domu to my mamy taka troszkę inną sy-

tuację niż wszyscy, bo mój mąż jeździ na delegacje. Jego nie ma przez cały tydzień, od poniedział-

ku do piątku. Więc on przyjeżdża do domu na sobotę i niedzielę więc... no jest jakiś podział, ale nie 

aż tak jak bym... przypuszczam jakby normalnie był w domu, normalnie pracował i popołudniu 

dziennie był. 

Moderator: Czyli tutaj jakby obowiązki domowe jakby w większości przypadków spada-

ją na Panią z racji tego, że męża po prostu nie ma? 

- Tak. No właśnie. 

Moderator: A w weekendy? Dzielicie te obowiązki domowe jakoś? 

- No tak, to wiadomo. Jeżeli sprzątanie to nie wiem, to na pół. Ja ścieram kurze, on odkurza. 

Moderator: Czyli jest tutaj podział? 

- Tak. 
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Moderator: A jak wygląda podział obowiązków związanych z wychowaniem dziecka? 

Jaka tutaj jest rola ojca w wychowaniu tego dziecka? 

- No rola jest taka, że zawsze jak jest w domu to on go usypia, on mu daje kolację, tak? Że przy-

najmniej przez te dwa dni... on, że tak powiem się tym zajmuje, a nie ja. 

Moderator: Czyli też to jest podzielone? 

- Tak. (Aurelia) 

Kolejnym przypadkiem jest Aneta. Na niej również głównie spoczywa obowiązek dbania o dom, 

co jest wynikiem tego, że tylko mąż pracuje. Wcześniej, gdy była aktywna zawodowo, jako para 

dzielili przynajmniej niektóre obowiązki, chociaż i wtedy istniał podział na zajęcia męskie (rozpa-

lanie pieca) i żeńskie. Podobnie jak w przypadku Eweliny, Aneta również potwierdza, że jej mąż 

angażuje się w wychowanie dziecka w podobnym do niej zakresie. 

- Głównie w domu robię ja, bo mąż mówi „ja zarabiam na dom to ty zajmujesz się domem, wszyst-

kimi obowiązkami domowymi”. 

Moderator: Czyli mąż zarabia, a wszystko jest na Pani głowie? 

- Tak. Jak pracowałam to wiadomo, że mąż przejmował niektóre obowiązki domowe. 

Moderator: Jakie na przykład, jeżeli Pani pracowała? 

- Rozpalanie w piecu, bo mam piec kaflowy, jak byłam w pracy, a mąż szedł na popołudnie no to 

rozpalił w piecu, a ja jak wróciłam z pracy to dalej pilnowałam. 

Moderator: A jeżeli chodzi o obowiązki związane z wychowaniem dzieci? Jaka jest rola 

ojca w wychowaniu? 

- No dużo pomaga, na przykład córa miała ostatnio problem z lekcjami (…) I to była taka pomoc, 

że tata szukał w internecie, ja szukałam w książkach i wspólnymi siłami ten temat udało się rozwią-

zać. (Aneta) 

Zdecydowanie częstszym przypadkiem jest jednak sytuacja, w której para dzieli obowiązki 

między siebie w sposób bardziej zrównoważony. Każde z partnerów wykonuje czynności tylko 

jemu przypisane (choć nie musi być to regułą). W wielu rodzinach podział ten zależy od tego, 

czego dana osoba akurat nie umie lub nie lubi robić, w innych zaś, jak np. u Grażyny, występuje 

podział na zajęcia damskie i męskie. 

Nie, jeżeli jest potrzeba, to małżonek posprząta, jeżeli jest potrzeba to i ugotuje ponieważ jest lep-

szy w gotowaniu, a jeżeli istnieje potrzeba, abym ja coś zrobiła to to robię i odwrotnie. (Agnieszka) 
 

W naszym przypadku jest dzielenie obowiązków w sposób chyba taki plastyczny. Wiemy kto z czym 

sobie radzi najlepiej. I to dotyczy zarówno dzieci, jak i samego domu, ogarniania. Także w mężu 

mam dużą pomoc. (Irena) 
 

On zrobi obiad, zakupy jak jest wcześniej, czy jak ja potrzebuje poprasować, a on jest wyspany to 

on idzie z dziećmi na podwórko, w piłkę pograć, czy zabiera na basen. Wymieniamy się, to nie jest 

tak, że mąż siedzi i czyta gazetkę, a wszystko spada na  mnie. Jedyna rzecz, której mąż nie lubi  

i nie robi, to nie chodzi na zebrania do szkoły. (Jolanta) 

Egalitarnemu podziałowi obowiązków domowych sprzyja praca zawodowa obojga partne-

rów/małżonków. Bardzo często w takich sytuacjach pary starają się dzielić zadaniami w taki spo-

sób, aby były one wykonane. Czasami, jeżeli małżeństwo pracuje na zmiany, daną czynność rea-

lizuje osoba, która akurat jest dostępna.  

Ja nie czuję tutaj czegoś takiego. Po prostu wszystkim zajmujemy się wspólnie. I jeśli np. mąż mo-

że pomóc dzieciom w lekcjach, to im pomaga. Jeśli np. ja jestem w pracy, a mąż aktualnie jest  

w domu, więc on zajmuje się moimi obowiązkami. Także te obowiązki są u nas podzielone nato-
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miast nie ma na poszczególne rzeczy, że np. mąż zajmuje się odrabianiem lekcji. Tylko w danym 

momencie, kto jest dostępny. (Janina) 
 

Staramy się równo, dlatego, że ja i mąż pracujemy na zmiany. Za to uzupełniamy się, jeżeli tak do-

pasowują się nam grafiki. No i każdy ma jakieś tam zadania, w których się uzupełniamy. Jeżeli ja 

mam na rano na przykład, mąż wtedy gotuje obiad. Jeżeli ja mam na popołudnie, ja wtedy gotuję 

obiad. (Hanna) 
 

No akurat mamy obowiązki, bo pracujemy we dwóch. No i jest raz, że obowiązek, że na przykład 

zależy jakie mamy zmiany też. No, to wtedy kiedy ja mam na rano to zaprowadzam albo mąż dzieci 

rano, ja odbieram i... No i ja, bo mąż wtedy później wraca. To jednak ja wszystko w większości ro-

bię. No to jak on przychodzi no to już jest wszystko porobione. Ale znowu jak ja mam popołu-

dniówkę, tak jak na przykład dzisiaj no to on ich później odbiera, on robi to samo co ja robię. (…) 

Więc dzielimy się obowiązkami. No lekcje z dziećmi... czy tam się z nimi pobawi... tam chociaż dzie-

ci to teraz w większości komputery i te sprawy no, ale ogólnie tak z nimi przesiaduje, obiad ugotu-

je... wykąpie ich na koniec. No wszystko po prostu to co się robi na co dzień. (Agata) 

Jak widać, kwestia podziału obowiązków domowych zależy w dużej mierze od tego, czy 

partnerzy prowadzą poza życiem rodzinnym, także zawodowe. W niemal wszystkich opowieściach 

o swoich rodzinach, którymi podzieliły się z nami uczestniczki badania, występuje motyw podziału 

zadań związanych z domem pomiędzy partnerów. Często wypowiedzi naszych rozmówczyń wska-

zywały na równy podział obowiązków. Jednakże analizując treści uzyskanych wywiadów nie spo-

sób nie odnieść wrażenia, że mimo wszystko to kobiety – w swoim własnym postrzeganiu – czują 

się bardziej odpowiedzialne za dom, a rzeczywisty podział ról nie ma znaczenia. Świadczą o tym 

takie stwierdzenia jak „mąż pomaga”, czy „mąż zajmuje się moimi obowiązkami”. Interesującym 

przykładem jest wypowiedź Doroty. Kobieta twierdzi, że dzielą się z małżonkiem obowiązkami 

domowymi po równo, a w następnym zdaniu stwierdza, że „jako kobieta ma trochę więcej na 

głowie jeśli chodzi o dom”: 

No i akurat tu jesteśmy dobry przykładem. To znaczy obydwoje pracujemy i obydwoje w związku  

z tym dzielimy się po równo obowiązkami domowymi. Wiadomo, że ja jako kobieta no... mam tro-

chę więcej na głowie jeśli chodzi o dom... Natomiast w związku z wychowywaniem dzieci mamy ta-

kie same obowiązki i zgadzamy się. Idziemy jakby jedną drogą, mamy to samo patrzenie. Więc jeśli 

trzeba pójść z dzieckiem do lekarza czy cokolwiek takiego, to oczywiście partner też idzie. Jak trze-

ba zmienić pieluchę to też to robi, więc podział obowiązków jest sprawiedliwy. (Dorota) 

4.3. MODEL REALIZOWANY – MAMA W PRACY 

Większość kobiet uczestniczących w badaniu pracuje. W grupie pań wychowujących jedno 

lub dwójkę dzieci, 13 na 15 kobiet jest zatrudnionych. W przypadku matek wielodzietnych pro-

porcja ta jest nieco inna i wynosi 10 na 15 kobiet.  

Badane matki twierdzą, że radzą sobie z godzeniem życia rodzinnego z pracą zawodową, 

ale przyznają, że nieraz jest to bardzo trudna sztuka. Połączenie wszystkich ról życiowych wyma-

ga od nich wielu wyrzeczeń, a i tak któraś sfera ich życia jest zaniedbywana – najczęściej ta 

uznana za najmniej istotną (np. obowiązki domowe). Mówi o tym między innymi Anna, matka 

półtorarocznego chłopca: 

To jest najtrudniejsze. Nie da się być dobrą mamą i idealnym pracownikiem, i jeszcze zarządzać 

domem, jak to się pięknie nazywa. Staram się to pogodzić, ale nie zawsze wychodzi i na którejś  

z tych płaszczyzn jest coś nie tak. Największy problem jest zawsze w zarządzaniu domem, bo to 
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zawsze schodzi na trzeci plan, na pierwszym jest dziecko, a przynajmniej staramy się, aby to on 

był, chociaż nie zawsze nam to wychodzi, bo czasem trzeba zostać dłużej w pracy i już jest presja  

i np. mama wraca o godz. 20 z pracy i wydaje mi się, że to jest najbardziej bolesny problem dla 

matek w naszych czasach.  (Anna), 

a także wychowująca czwórkę dzieci Janina. Kobieta zwraca szczególną uwagę na to, że pogo-

dzenie wszystkich kobiecych ról wymaga od pań bardzo dużej dyscypliny i organizacji, a i tak 

nierzadko cierpi na tym ich życie towarzyskie:  

Wymaga to ode mnie przede wszystkim bardzo dużej dyscypliny, bo to jest bardzo, bardzo trudne 

zadanie. Muszę wcześniej wstawać. Obowiązki domowe z zawodowymi łączą się z tym, że nie mam 

swojego życia towarzyskiego, także czasami bardzo trudno to pogodzić. (…) W czasie kiedy pracuję 

muszę mieć wszystko zaplanowane, żeby współgrało. (Janina) 

W godzeniu życia zawodowego i rodzinnego nieoceniona okazuje się rola wspierającego 

partnera oraz chętnych do zajmowania się wnukami dziadków (lub chętnego do sprawowania 

opieki starszego rodzeństwa), a także nastawienie pracodawców którzy umożliwiają podjęcie pra-

cy w elastycznej formie. Z kolei w przypadku pociech w wieku szkolnym, matki przyznają, że 

wielkim ułatwieniem jest dla nich działalność świetlic przy szkole. 

4.4. MODEL REALIZOWANY – MAMA A CZAS WOLNY 

Kobiety starają się łączyć rolę matki i żony ze wszystkimi obowiązkami wynikającymi z ich 

pracy zawodowej. W związku z tym nierzadko brakuje im już czasu na rozrywki i w tym przypad-

ku, liczba wychowywanych dzieci wydaje się nie mieć znaczenia. Niemniej jednak uczestniczki 

badania zgodnie zauważają, że posiadanie chwili dla siebie, to w dużej mierze kwestia dobrej 

organizacji dnia i zapanowania nad dziećmi: 

Moderator: Jak scharakteryzowałaby Pani siebie jako matkę w kontekście relacji z sa-

mą sobą? Wyjście do znajomych, czytanie książek? 

- Tak, ale to zależy, ile tego czasu ktoś dla siebie potrzebuje. 

Moderator: A ma go Pani tyle, ile go Pani potrzebuje? 

- W sumie tak, ale jeżelibym narzekała to jest to moja zła organizacja, bo dziecko nie jest aż na tyle 

wymagające, że wystarczyłoby go czasami bardziej przypilnować. A dla siebie mam, ja chodzę dwa 

razy w tygodniu na fitness, mamy taki pakiet w pracy, czas na książkę też mam. Wystarczy, że do-

pilnuję dziecko, aby o 20 poszło spać, to jest dobre i dla niego, i dla mnie. (Daria) 
 

Moderator: A czy w tym wszystkim ma Pani czas dla siebie? Na to, żeby książkę poczy-

tać, gdzieś wyjść z mężem, nie wiem no na odpoczynek przysłowiowy? 

-No paradoksalnie tak, mam czas na to. Im więcej dzieci, tym więcej czasu jak się okazuje.  

Moderator: Trzeba być bardzo zorganizowanym chyba? 

- Zdecydowanie. I kiedyś tego nie rozumiałam, a teraz to widzę bardzo. Teraz szczególnie jeszcze, 

przy kolejnym noworodku jest to jakoś dla mnie oczywiste, że da się wszystko poogarniać. No czas 

dla siebie najczęściej późnym wieczorem. No ze względu na położenie dzieci spać, ale tak napraw-

dę da się to wszystko tak zorganizować, żeby powiedzmy koło godziny 20, czy 21 dzieci już spały.  

I czas dla siebie, dla męża, dla nas jest. (Irena), 

oraz możliwości uzyskania pomocy od dziadków bądź starszych, samodzielnych już dzieci. 
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Teraz tego czasu trochę więcej jest, dzieci dorastają, wiadomo mają swoje zainteresowania. Także 

troszkę tego czasu na odpoczynek mam, ale tak nie mogę narzekać. W weekend tak raz w miesiącu 

gdzieś się tam wyjdzie do znajomych, dzieci zostają pod opieką babci jednej bądź drugiej. Nie ma 

problemu, nie ma tego czasu za dużo, aby sobie codziennie pozwolić na imprezy lub wychodzenie 

do znajomych, no ale to jest związane z tym, że ma się dzieci. (Klara) 
 

Mam czas dla siebie. Zdarza mi się, że jak chcę iść do kina z mężem to ustalam to z dziećmi, czy 

oni nie mają jakiegoś wyjścia, nie ma problemu, oni zostają z maluchami, czy idziemy do teatru, nie 

ma z tym problemu. (Jolanta) 

Dla badanych kobiet, najlepszym czasem na relaks i własne rozrywki jest niedziela lub 

wieczory, gdy dziecko już śpi. Niestety, okazuje się, że matki są już wtedy często zbyt zmęczone  

i nie mają siły nawet na własne przyjemności: 

Mój odpoczynek to jest chyba tylko w niedzielę. A w tygodniu, to jak dziewczyny kładą się spać 

wieczorem, siadam na internet. I to jest dla mnie taka forma rozrywki i wypoczynku. (Ewelina) 
 

Moderator: Nigdzie nie ma tego czasu? 

- Nie. Nie, bo musiałam sobie to odmówić. Kiedy idę do pracy to jestem w pracy, kiedy wracam  

z pracy zajmuje się domem, dziećmi, a później już tak padam, że nawet jak bym chciała przeczytać 

książkę to nie mam czasu tego zrobić. Bywają jakieś momenty oczywiście, bo to nie jest tak, że... 

czy tam niedziela. No ale... wiadomym jest fakt, że osoba, która posiada małe dzieci całkowicie od-

suwa... swoje jakby sprawy, potrzeby – potrzebę spełnienia – na... dla tych dzieci. (Dorota) 

Dobrym czasem dla mam, który mogą wykorzystać dla siebie jest także moment, gdy dziecko 

przebywa poza domem, jest w szkole albo po prostu jest zajęte jakąś czynnością. 

Najczęściej jak córa jest w szkole, bo syn to ma 18 lat i swoimi drogami chodzi. Nawet jak wróci ze 

szkoły, a już są lekcje podrabiane, i ona mówi mamo idę się położyć albo co tam. I wtedy ja sobie 

albo siadam na komputerze, albo siadam do maszyny, bo taki jest mój zawód, i sobie coś przera-

biam, szyjąc. Po prostu pooglądam sobie spokojnie telewizor. (Aneta) 
 

Powiem szczerze tak, nie zawsze, ale często tak. Jest taka chwila, że dziecko, same sobą potrafi się 

zająć. Więc mam ten czas, żeby odpocząć. Dla siebie, np. obejrzeć jakiś film, czy właśnie przeczy-

tać tę książkę. Tylko mówię, no nie zawsze się to udaje. Bo wiadomo, jak to dziecko czy chore po-

tem jest, no to już wiadomo znowu jest następny etat i nie ma czasu w ogólne dla siebie. (Julita) 

Co ciekawe, rozrywki matek najczęściej nie wymagają wyjścia z domu, co zapewne wiąże 

się z ich kosztami, a także z koniecznością znalezienia dla dzieci opieki na czas nieobecności. 

Uczestniczki wywiadów zwykle wymieniały wśród swoich przyjemności czytanie książek, oglądanie 

telewizji lub przeglądanie internetu. Odwiedziny u znajomych, czy wspólne wyjście do kina należą 

do rzadkich rozrywek i możliwe są tylko wtedy, gdy ktoś, np. dziadkowie, zgodzą się na pozosta-

nie z dziećmi. Niektóre kobiety jednak nie mają tego rodzaju luksusu. Wtedy pozostaje spędzanie 

wolnych chwil bez małżonka. 

Powiem tak, kiedy mogę to czytam książkę. Zazwyczaj jest to wieczorem albo jak mam na popołu-

dnie do pracy, to rano mogę siąść przy kawie i poczytać książkę. Z kinem jest ciężko, choć czasami 

mi się zdarza. A na spacery raczej nie. Nie czuję potrzeby, żeby iść samej. (Hanna) 
 

Rzadko się to zdarza. Wychodzimy, ale przeważnie osobno tak szczerze mówiąc. Tak jak mówiłam, 

moi teście już nie żyją, więc mamy pomoc tylko z jednej strony. Też nie chcę moich rodziców, któ-

rzy dalej pracują obarczać, chociaż bardzo lubią syna, ale po całym tygodniu w każdy weekend, że-

by go oddawać to też nie bardzo. Wychodzimy tyle, że osobno. Ja idę do swoich znajomych, mąż 

czasami idzie sobie mecz z kolegami pooglądać. (Danuta) 
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Brak decyzji o wyjściu w czasie wolnym nie musi jednak wynikać jedynie z braku możli-

wości zorganizowania dziecku opieki, ale może być efektem matczynej obawy o utratę kontroli 

nad tym, co dzieje się w domu. W takich sytuacjach kobiety wolą realizować się w towarzystwie 

dzieci: 

No ten czas dla siebie to wieczorami. Wiadomo gdzieś to jedno oko ucieka na tego syna, ale jednak 

mój mąż pozwala mi na to, żebym mogła sobie odpocząć, nie musiała się przejmować, że tu jest 

nabałaganione, tu dziecko biega, tu mu przeszkadza, więc jeżeli o to chodzi to nie. No rozrywki to 

już chyba nie. Ciężko, bo to jest jednak wyjście z domu i takie... Ja mam jeszcze takie odruchy, że 

chciałabym wiedzieć, co się dzieje z moim synem non stop, więc nie. (Edyta) 

Niemniej jednak wśród uczestniczek wywiadów pogłębionych pojawiły się kobiety, które pomimo 

posiadania dzieci biorą udział w różnych zajęciach, np. fitness, chodzą także na basen, do fryzjera 

oraz kosmetyczki. Oczywiście warunkiem korzystania z tych rozrywek jest gwarancja znalezienia 

opieki nad potomstwem.  

Znaczy się tak, no staram się właśnie też raz w tygodniu, to właśnie jak mąż jest w domu to raczej 

mi się przez weekend udaje właśnie, gdzieś wyjść na basen czy coś takiego po prostu. Żeby mieć 

jakąś godzinkę czy dwie dla siebie. (Aurelia) 
 

Mam czas, jak najbardziej. Soboty były dla mnie zawsze takie, mogłam sobie pozałatwiać swoje 

sprawy, zająć się sobą, iść na zakupy, do fryzjera, a po południu była czas dla rodziny, razem spę-

dzaliśmy. (Agnieszka) 
 

Mamy możliwość wyjazdu w góry, w możliwe dni wolne, więc korzystamy wspólnie z tego czasu 

wolnego, ale mogę wyjść na jakieś zajęcia, wcześniej studiowałam, była to jakaś odskocznia od ro-

dziny, ale też chodzę na zajęcia takie na fitness, także nie jest to duży wymiar czasu, ale ta godzina 

tygodniowo też coś daje. (Ewa) 

Dla niektórych matek ważną kwestią i zarazem problemem jest sprawa uzyskania lub 

uzupełnienia wykształcenia. Część z nich jednak nie pozwoli sobie na rozpoczęcie kursu z obawy 

przed brakiem czasu i możliwością zaniedbania obowiązków wobec dziecka. Dla tych matek wy-

bór pomiędzy potomstwem a realizacją własnych ambicji jest jasny – rodzina jest na pierwszym 

miejscu. 

Na razie tego czasu nie ma. Syn poszedł teraz do szkoły, czas kiedy wracam z pracy to trzeba po-

święcić, aby go przygotować do szkoły, odrobić zadanie domowe, z reguły jest jakieś wyjście, ko-

rzystamy z tego, że chodzimy bardzo często na basen, więc takiego mojego czasu dla siebie jest 

bardzo mało. Nie wiem czy byłaby to godzina dziennie. Zastanawiam się nad podjęciem znowu 

szkoły, ale nie wiem, czy to by w tej chwili wypaliło. Czy bym podołała, to są znowu weekendy, 

które poświęcić bym musiała szkole, a nie dziecku. (Celina) 
 

Zaczęłam dwa lata temu studia i musiałam z nich zrezygnować, bo mąż wyjechał na kontrakt i już 

nie było czasu na to, żeby kontynuować studia. Także po prostu musiałam wybrać: albo ja, albo 

rodzina. Więc wybrałam rodzinę. (Janina) 

Z kolei inne będą próbowały pogodzić swoje plany edukacyjne z wychowaniem dziecka. 

Muszą się jednak liczyć z kosztami, jakie prawdopodobnie poniosą. Przykładem kobiety, która 

mając małe dziecko, podjęła studia jest Danuta. Wywiad z nią jest zdominowany żalem, że tak 

mało czasu dotąd poświęciła swojemu dziecku.  

Wtedy akurat było mi ciężko, nie marzyłam o niczym innym tylko, żeby syn poszedł spać, bo jesz-

cze musiałam się uczyć, musiałam pisać pracę i wtedy nie było mi łatwo. Bardzo często oddawałam 

syna do rodziców i pisałam pracę inżynierską. Oddawałam go do rodziców, ze względu na to, żeby 

to wszystko pogodzić. (Danuta) 
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Powyższa charakterystyka nie ujmuje jeszcze jednej, ostatniej grupy bohaterek naszego 

badania, czyli kobiet, które stwierdzają, że nie mają dla siebie zupełnie czasu. Do owej grupy 

należą Dagmara, Anna i Grażyna. Dagmara jest pracującą matką dwójki dzieci. Sama zauważa, iż 

dla niej relaksem są wyjazdy z dziećmi, jednak czas ten nie jest poświęcany tylko jej sprawom, 

lecz całej rodziny. Na samotne wyjścia lub czas spędzony tylko z mężem, jak sama przyznaje, jej 

nie stać, ponieważ nie miałaby z kim zostawić dzieci. 

Znaczy no tu bym powiedziała, chyba tutaj nie ma tego czasu wydaje mi się. Tak mówię, jeśli  

w weekendy czas poświęcamy dzieciom, bo w tygodniu nie ma tego czasu aż takiego, nie? Żeby po 

prostu być tym przyjacielem dla dziecka no, to fakt, że wiadomo wyjeżdżając na weekend gdzie-

kolwiek, bo teraz zacznie się już sezon oczywiście, bo już ciepło idzie … To też jest dla mnie niby 

przyjemność, bo też wyjeżdżam w plener odpoczywam tak no, ale jest to troszeczkę inny odpoczy-

nek, poświęcamy go dzieciom, tak? Czyli więcej rozmów itd. Czyli tak nie wiem, może te 40% jest 

mojego odpoczynku jakiegoś. Ale zawsze do kina czy na wypady gdzieś, no nie ma tego czasu, nie 

ma kiedy. Bo też na noc czy wieczorem nie zostawię dzieci samych w domu itd., żeby wyjść z mę-

żem. Jakieś tam spotkania z koleżankami oczywiście są krótkie, bo tego czasu brakuje. (Dagmara) 

Z kolei Anna w stu procentach poświęca energię swojemu jedynakowi. Dużo czasu spędza w pra-

cy, dlatego te nieliczne godziny, które jej pozostają, woli poświęcić dziecku.  

Ja się kiedyś śmiałam, że dla siebie to ja zęby myję. (śmiech) Mamy teraz taki etap, że syn jest ma-

ły, potrzebuje więcej uwagi, nie zajmie się sam sobą, a poza tym to mam wyrzuty sumienia, że cały 

dzień jestem poza domem przychodzę wieczorem na te 3-4 godzinki wieczorem, to chcę dać z sie-

bie jak najwięcej, żeby spędzić ten czas z dzieckiem jak najbardziej efektywnie. (Anna) 

Podobnie jest w przypadku Grażyny, matki trójki córek. Znalezienie jej czasu dla siebie graniczy  

z cudem.   

Nie ma czasu dla siebie i nie ma jak, zresztą nas jest sześcioro w domu plus małe dziecko to jest 

nierealne, żeby cokolwiek wyegzekwować dla siebie. To jest nawet takie jak się jest w łazience, to 

też jest ten punkt, że za chwilę ktoś może chcieć wejść. (Grażyna) 
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Rozdział V  

WSPÓŁCZEŚNIE I DAWNIEJ REALIZOWANY 

MODEL MACIERZYŃSTWA  

Kolejne pytanie zadane matkom w trakcie wywiadów pogłębionych dotyczyło elementów, 

które przejęły lub odrzuciły z metod wychowawczych własnych matek. Badane kobiety okazały 

się przekorne i zdecydowanie rzadziej wskazywały na elementy, które przyjęły, za to chętnie po-

ruszały kwestie błędów rodziców, których starają się nie powielać w opiece nad swoimi dziećmi. 

5.1. ELEMENTY PRZEJĘTE 

 Organizacja domu 

Uczestniczki wywiadów pogłębionych przejęły od swoich matek te zachowania, które ich 

zdaniem są cenne, a także zgodne z powszechnie dziś panującymi opiniami dotyczącymi wycho-

wywania dziecka. Wiążą się one z jednej strony z organizacją domu przez kobietę, to znaczy  

z podejściem do kwestii porządku, przyrządzania posiłków dziecku, pedantyczności, gospodarno-

ści oraz z pilnowaniem dzieci, aby wykonywało swoje obowiązki (np. odrabiało lekcje):  

- Większość rzeczy przygotowywała mama i ubrania, i posiłki. Mama dobrze gotuje, więc zajmowała 

się kuchnią, a tata to był taki do pomocy w lekcjach, do zabaw, wycieczek, on był organizatorem. 

Moderator: A jak Pani postępuje w tym wszystkim, podobnie do rodziców? 

- Podobnie, tylko ja też organizuję wyjścia na zewnątrz, małżonek mniej inicjatywy pod tym kątem. 

(Agnieszka) 
 

Moja mama też nas wcześniej przygotowywała, ale ja uważam, że to należy do obowiązków matki. 

Dziecko ma mieć zrobione śniadanie do szkoły, matka powinna sprawdzić czy dziecko ma odrobione 

lekcje, nie wiem czy to jest przejęcie wzorca, u mnie w domu też tak było, ale generalnie robię to, 

bo uważam, że tak powinno być. (Ewa) 
 

- Moja mama była bardzo opiekuńcza. Moja mama też angażowała mnie do prac porządkowo-

domowych i kuchennych, więc myślę, że to jest podobne. (Gabriela) 
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 Ciepły i życzliwy (przyjacielski) stosunek do dzieci 

Z drugiej zaś strony kobiety przejęły od swoich matek stosunek do dzieci, jeżeli ten był 

ciepły, przyjacielski i nastawiony na komunikację, a także gesty wobec dziecka, (sposoby okazy-

wania czułości):  

Co przejęłam… Na pewno traktowanie dzieci jak koleżanki. Tak, żeby dzieci widziały we mnie kole-

żankę i mamę, i opiekunkę. To na pewno, bo wiem jak to działało na mnie. Było to pozytywne, że 

właśnie miałyśmy z mamą takie relacje i dużo koleżanek mi tego zazdrościło. (Ewelina) 
 

Moja mama była bardzo dobrą mamą, miałam z nią bardzo dobry kontakt. Mama miała mnie bar-

dzo szybko, bo w wieku 20 lat. I w pewnym wieku była moją przyjaciółką. Tego bym chciała dla 

swoich dzieci, żeby zawsze mogły do mnie przyjść, żeby się tego nie bały, że mogą ze mną  

o wszystkim porozmawiać. Zobaczymy czy mi wyjdzie. (Kamila) 

 Tradycje i wartości 

Trzecim elementem, który został przez badane przyswojony, są rodzinne tradycje oraz 

wartości. Dla 24-letniej Edyty ważne jest utrzymanie tradycji domowych, polegających na wspól-

nym spożywaniu posiłków i gromadzeniu się przy jednym stole.  

A co przejęłam? Moja mama ma zasady pewne i to głównie jeżeli chodzi o współżycie w domu...  

I właśnie to jedzenie przy stole, pilnowania tych posiłków, stałych pór i to zdecydowanie gdzieś 

przeszło i...tego staram się pilnować, bo to jest bardzo ważne moim zdaniem i kształtuje gdzieś 

tam poczucie obowiązku, poczucie przynależności do danej grupy i to jednak przejęłam. (Edyta) 

Z kolei 34-letnia Barbara pragnie kontynuować tradycje świąteczne, tzn. spędzanie tych 

wyjątkowych dni w roku wraz z rodziną, a także chce przekazać dzieciom dobre postawy, takie 

jak szacunek wobec starszych, czy poczucie odpowiedzialności za dom i porządek. 

No podobieństw jest kilka. Kontynuowanie tradycji. To, że nie odpuszczamy i twardo trzymamy się, 

czy święta czy jakieś tam uroczystości. To, żeby spędzać je razem w gronie rodzinnym. Szacunek 

do siebie samej i osób starszych, czego moje dziecko jest nauczone. (Barbara) 

Podobnie Katarzyna chciałaby przekazać wyniesione z domu rodzinnego czułość i szacunek: 

Wydaje mi się, że chciałabym, aby dzieci miały do mnie szacunek i żeby były takie czułe, żeby rea-

gowały jak są jakieś problemy, emocje. To jest to co przejęłam po mamie. (Katarzyna) 

5.2. ELEMENTY ODRZUCONE 

Znacznie łatwiej uczestniczkom badania było mówić o tym, jakie zachowania własnych 

matek odrzuciły. Opowieści rozmówczyń jasno pokazały, jak bardzo zmienił się aktualny model 

wychowawczy, w porównaniu do obowiązującego w czasach młodości ich rodziców.  

Większość bohaterek wywiadów miało podobne doświadczenia z rodzicami. Wyróżniały 

się jedynie wypowiedzi dwóch młodych, dwudziestopięcioletnich matek, które zostaną rozpatrzo-

ne na początku. Edyta i Dorota, bo o tych uczestniczkach badania mowa, są do siebie w pewien 

sposób podobne. Obie w 2015 roku skończą 25 rok życia, obie posiadają wykształcenie średnie  

i prawdopodobnie (tego nie wiemy) mają znacznie młodsze matki od rodziców pozostałych 

uczestniczek (inne rozmówczyni, poza dwoma wyjątkami – 27-letnią Agatą oraz 29-letnią Danutą, 
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mają więcej niż 30 lat). Edyta wychowała się w domu bardzo liberalnym, gdzie nie egzekwowano 

żadnych zasad. Jak sama o sobie mówi, jest ofiarą bezstresowego wychowania i sama za nic nie 

chciałaby takiego wzorca powielić. Podobnie Dorota pochodzi z domu – jak sama mówi – roz-

chwianego, jeżeli chodzi o zasady:  

Tak, ponieważ ja jestem z domu dosyć takiego... rozchwianego, jeżeli chodzi o reguły i zasady,  

i uważam, że takie wychowanie nic dobrego nie przynosi. Dziecko które jest wychowywane wśród 

reguł i zasad czuje się bezpiecznie. Przede wszystkim wychodzę z takiego założenia. Kiedy wie, co 

ma robić, kiedy ma zapełniony czas... wtedy funkcjonuje odpowiednio. (Dorota) 

Próbowała opiekować się nią samotna, pracująca matka, która prowadziła również bujne życie 

towarzyskie, w wyniku czego, w rzeczywistości dziewczyna została ukształtowana przez babkę. 

Mając takie, a nie inne doświadczenia, obie dziewczyny w swojej własnej, świeżo założonej rodzi-

nie chcą realizować zupełnie inny model, co interesujące, jest to model, który funkcjonował  

w pokoleniu ich dziadków. Obie pragną zatem w domu stworzyć porządek oparty na nieprzekra-

czalnych zasadach: 

Tak. Wydaje mi się, że nasi rodzice byli bardziej już tacy liberalni względem nas, a my znowuż wra-

camy do tego pokolenia dziadków, że... to był za wielki luz i... my bardziej patrzymy właśnie na 

swoich dziadków niż na rodziców. Nie chciałabym, szczerze mówiąc, żeby mój syn był wychowany 

tak jak ja, czy mój mąż, bo to już było za luźno. Tam już było za mało zainteresowania, bo to już 

weszło to bezstresowe wychowanie. (…)  Odrzuciłam całkowicie to bezstresowe wychowanie, bo 

wydaje mi się, że... oczywiście nie krzyczę na syna, ani go nie uderzę, bo to jest... moim zdaniem 

no to już jest stanowczo za daleko. Aczkolwiek takie całkowite dawanie swobody dziecku też nie 

jest dobre i to odrzuciłam, a moja mama niestety dawała nam bardzo dużo swobody, co gdzieś tam 

się potem odbiło po latach. (Edyta) 

Dorota dodatkowo wyznaczyła sobie priorytet polegający na poświęcaniu jak największej ilości 

czasu swoim dzieciom.  

- No właśnie. U nas to tak jakby leci co drugie pokolenie. Ja jestem bardziej podobna do swojej 

babci z kolei. Moja mama zupełnie się nie sprawdziła w roli mamy, ponieważ była matka pracującą, 

bardzo pracującą. Jako samotna matka no... nie zdawała sobie rady z wychowaniem i z pracą.  

Moderator: Ale czy coś Pani wyniosła, przejęła w wychowaniu dzieci od mamy? 

- Nie. Jestem zupełnie inną matką. (…) Moja mama prowadziła cały czas życie towarzyskie... Nie 

potępiam tego, ale ja... To znaczy, bo też weźmy pod uwagę to, że ja jestem w stałym związku,  

a ona była samotna, więc to też jest inaczej. Ale ona prowadziła życie towarzyskie, ja go nie pro-

wadzę. Z nadzieją, że kiedyś może... (śmiech) będę prowadziła znów. (Dorota) 

Historie Doroty i Edyty nieprzypadkowo pojawiły się na początku. Wychowane w sposób 

swobodny, pragną wprowadzić w życie stare wzorce kształtowania osobowości dziecka. Jest to  

o tyle interesujące, że pozostałe uczestniczki, które w kilku przypadkach mogłyby być ich matka-

mi, starają się odrzucać (do pewnego stopnia) rygor własnych rodziców (którzy mogliby być 

dziadkami Doroty i Judyty). Warto zatem zadać sobie pytanie, czy dzieci, które wychowują pozo-

stałe rozmówczynie, nie będą kiedyś myślały tak, jak wspomniane dwudziestopięciolatki. Niestety, 

tego dowiemy się dopiero za wiele lat.  

Zanalizowawszy wszystkie elementy wychowania odrzucane przez bohaterki badania,  

z pominięciem przypadków Doroty i Edyty, widać wyraźnie, że można je pogrupować w kilka pod-

stawowych kategorii, które unaocznią przemiany trendów w zakresie zajmowania się dziećmi. Te 

prezentowane w poniższej tabeli, wraz ze stosownym opisem, należą do najczęściej pojawiają-

cych się.  
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Tabela 3. Wychowanie – wybrane elementy odrzucone lub niepowielane 

ODRZUCONY/NIEPOWIELANY  

ELEMENT WYCHOWANIA 
OPIS WYBRANE WYPOWIEDZI 

 Kary cielesne 

Badane nierzadko wskazywały, że w domu 

popularne było stosowanie kar cielesnych, 

zarówno klapsów, jak i tych bardziej dotkli-

wych z zastosowaniem pasa. W ten sposób 

dawniej rodzice utrzymywali dyscyplinę. 

Aktualnie matki nie uznają tego rodzaju meto-

dy karcenia. Gdy dziecko zawini, jest karane 

poprzez ograniczanie rozrywek, czy zakaz 

wykonywania czynności, które lubi robić. 

 Bicie. Nie stosuję w ogóle bicia. Tylko kary, jak jest taka potrzeba. (Ewelina) 

 To ja powiem, że przez moich rodziców, jak źle mi coś w szkole szło, to dostawałam lanie za 

to. [odpowiedź na pytanie dot. tego, co odrzucono – red.] (Aneta) 

 Oczywiście, że tak. Za moich czasów było zupełnie inaczej. Kiedyś pas, jak leżał, to dziecko od 

razu wiedziało o co chodzi. A teraz w dzisiejszych czasach... to nie chodzi nawet o czasy, to 

chodzi o to, że wydaje mi się, że dziecko można ukarać w całkiem inny sposób. Nie zawsze 

pas to jest dobre wyjście z sytuacji, chociaż czasami jest to ostateczność. Ale staram się tego 

unikać i to jest chyba ta największa różnica, która mnie dzieli, pomiędzy moją mamą a mną. 

(Jagoda) 

 Matka zdystansowana  

i surowa 

Dawniej matki pełniły rolę surowych szefowych 

i opiekunek, raczej nie przyjaciółek czy partne-

rek. Rolą dziecka było absolutne posłuszeń-

stwo woli rodzica. Uczestniczki badania zwra-

cały uwagę na to, że ich matki nie rozmawiały 

z nimi, co tworzyło w relacji mama-córka 

dystans. Dzieci nie czuły, że rodzice mają do 

nich zaufanie. Ponadto matki miały mało czasu 

dla potomstwa, a ten który posiadały, nie był 

przeznaczany na rozrywki. 

Dziś matki zwracają uwagę na to, jak duże 

znaczenie ma komunikacja z dzieckiem  

i wzajemne zaufanie. Matka pełni swego ro-

dzaju rolę powiernika, dlatego stara się wysłu-

chiwać potomka, radzić mu, a przede wszyst-

kim spędzać z nim czas. Jest nim i jego opinią 

zainteresowana, i mimo sprawowania nad nim 

pieczy, daje mu dużo swobody, np. w wypo-

wiadaniu swojego zdania, a nawet, co było nie 

do pomyślenia dawniej, wydania krytycznej 

opinii na temat zachowania matki. 

 Znaczy różnice w wychowaniu na pewno są. Nas wychowali na... tata i mama akurat, że my 

się musieli zawsze słuchać. No nie było, że nie. No kiedyś było (śmiech)  jednak inaczej – jak 

powiedział tata lub mama to tak musiało być i to był (śmiech)  koniec. (Agata) 

 W kontekście wychowania dzieci moja mama była dla nas chyba taka bardziej stanowcza. Ja 

też jestem stanowcza, ale taka… nie była przyjaciółką dla swoich dzieci. Ja to chyba zmieni-

łam. Ja nie mam takich relacji przyjaciółki z mamą, więc chyba tego mi brakowało, więc to 

wprowadziłam w mojej rodzinie. Po prostu chcę,  żeby była relacja matka – dziecko, jako 

przyjaciółki. (Dagmara) 

 Mamie się wydawało, że potrafi z nami rozmawiać, a ja się mamie nie zwierzałam. Miałam ta-

ki dystans, że mówiłam to co chcę i więcej nic. A widzę, że na przykład z córką czy z synem, 

oni więcej mówią, niż ja bym mówiła swojej mamie. I w przeciwieństwie do moich rodziców, 

ja na wszystkie pytania odpowiadam i patrzę im w oczy. Jestem łagodniejsza dla nich niż ro-

dzice byli dla mnie, ale nie wiem czy to jest dla dobra dzieci, bo są chyba bardziej rozpusz-

czone, niż myśmy byli. (Daria) 

 Modele wychowawcze teraz się tak pozmieniały, że kiedyś wyglądało to zupełnie inaczej. Kie-

dyś dzieci miały więcej takiej kindersztuby, a teraz mają dużo więcej luzu. (Anna) 

 Moja mama była bardziej ostra dla mnie. Ta opiekuńczość to mamy obie taką samą, bo jeste-

śmy takie a nie inne, natomiast moja mama miała mniej zaufania do mnie niż ja do swoich 

dzieci. (Klara) 

 Różnice na pewno są. Dużo jest tego, że na przykład moje dzieci mają prawo…  czasami ode-



98 | S t r o n a  

 

ODRZUCONY/NIEPOWIELANY  

ELEMENT WYCHOWANIA 
OPIS WYBRANE WYPOWIEDZI 

zwać się do mnie i zwrócić mi uwagę, że nie mam racji. I ja to przyjmuję. Czasami, tak jak 

mówię, trzeba się uderzyć i powiedzieć „może nie miałam racji”. W relacji z moją mamą,  

a mną, jak mnie wychowywała, jestem tak wychowana, że pomimo że niektóre rzeczy mi się 

nie podobają, to ja tego nie powiem. Ja mogę sobie porozmawiać z moim mężem, że to mi 

się nie podoba, ale mamie nie zwrócę uwagi. Tacie tak. Mamie nie. (Iwona) 

 Pamiętam, że mama się opiekowała, że gotowała, natomiast nie pamiętam zabaw, nie pamię-

tam spacerów. Być może gdzieś mi się to zatarło w pamięci, ale nie pamiętam tego zupełnie. 

Natomiast… nie wiem czy moja córka, czy moje dzieci będą o tym pamiętać, w jaki sposób ja 

się z nimi bawię... ale mam nadzieję, że tak. No staram się przynajmniej zapewnić, oprócz 

samej opieki, zapełnić każdy etap tego dziecięcego życia. No i jakoś towarzyszyć. Czyli te za-

bawy, w których mogę uczestniczyć, a tak naprawdę mogę chyba we wszystkich, czy wszyst-

kie spacery, wyjścia na dwór, huśtanie się na huśtawkach wspólne.. no staram się to realizo-

wać. (Irena) 

 Zupełnie inaczej no bo wiadomo, kiedyś to wszystko zupełnie inaczej się odbywało, nie roz-

mawiało się z rodzicami na pewne tematy, ja nie mogłam iść do mamy i porozmawiać po 

partnersku, bo mama  traktowała mnie z góry. To jest właśnie taka różnica, że ja z nimi roz-

mawiam. Moja mama mnie nie rozumiała, ja nie mogłam mieć problemów, bo ona nie rozu-

miała pewnych spraw a tu jest tak, że mi się wydaje, że bardziej rozumiem swoje dzieci i ich  

problemy. (Katarzyna) 

 „Dzieci i ryby głosu nie  

mają” 

Dzieci nie były traktowane zbyt poważnie i nie 

miały swobody wygłaszania swoich opinii. Ich 

głównym zadaniem było słuchać rodziców i 

wykonywać ich polecenia. To matka z ojcem 

decydowali o wszystkich, nawet najdrobniej-

szych sprawach, jak np. ubiór do szkoły. 

Dziś matki pytają swoje dzieci i konsultują z 

nimi swoje wybory, gdy te dotyczą drobnostek. 

Mimo że dziecko jest brane pod uwagę w 

procesie decyzyjnym, nie oznacza to, że osta-

teczna decyzja do niego należy. 

 Raczej, to co miałam przygotowane przez matkę, to miałam w tym pójść, i ona mi tego wybo-

ru nie dawała, a ja myślę, że dziecko ma prawo wyboru. Dziecko ma iść do szkoły czysto  

i schludnie, a czy idzie w czerwonej, czy żółtej to nie ma znaczenia, niech idzie w tej, w której 

się czuje swobodnie. Ja też pewnych rzeczy nie lubię i nie wyobrażam sobie, że mam iść  

w tym, bo ktoś mi tak po prostu karze. (Ewa) 

 Kwestia na przykład ubierania się. Za moich czasów, to po prostu moja mama naszykowała, 

że w tym idziesz, w to się ubierasz. Czy to mi się podobało, czy nie. Ja staram się pytać moje 

dzieci w czym by poszły. Tak, daję im wybór. Albo same się ubierają w to, co im podoba. 

Mam córę, która chodzi do przedszkola i jest taka, że jest bardzo anty na spódniczki. I jeżeli 

to jest kwestia, że ja jej mówię, że założy spódniczkę, ona mówi, że nie, bo nie chce, bo źle 

się w tym czuje, to jej nie zakładam. Staram się, żeby czuła się komfortowo w swoim ubraniu, 

a nie tak jak ja, że pomimo że mi się nie podobała spódniczka za kolano, tylko przed kolano, 

albo całkiem długa, to mama i tak kazała mi w niej wyjść i ja potem cały czas chodziłam zde-

nerwowana. (Iwona) 
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 Matka chłodna  

i nieokazująca uczuć 

Dawniej rodzice nie okazywali dzieciom swoich 

uczuć lub czynili to bardzo rzadko. Niektóre 

badane nigdy nie usłyszały od nich słów „ko-

cham Cię” lub „jestem z Ciebie dumny/a”. 

Dziś okazywanie pozytywnych emocji stało się 

równie ważne, jak prowadzenie z dzieckiem 

rozmów. 

 Odrzuciłam to, że moi rodzice na przykład generalnie mało ze mną rozmawiali. Ja w domu na 

przykład nie słyszałam często słowa „kocham cię”. Więc to ja akurat zmieniłam, staram się 

przynajmniej raz dziennie mojemu dziecku, zawsze na wieczór go przytulić i mu to powie-

dzieć. (Aurelia) 

 Ja nie wiem czy ja coś przejęłam od mamy, ja bardziej jestem do taty, mój tata taki bardziej 

spokojny, stateczny. On więcej kontaktu z nami miał, niż mama. Mama taka była bardziej 

przyziemna, jeżeli mogę powiedzieć, gotowanie tam praca, sprzątanie to były, takie wyjście 

na kawę, koleżanki. Nie pamiętam, żeby tam było jakieś przytulanie się. (Grażyna) 

 Traktowanie dziecka, jako 

istoty, która nie musi  

nic rozumieć  

– upraszczanie komunikatów 

Rodzice nie mieli w zwyczaju dziecku wyjaśniać 

świata w sposób odpowiadający rzeczywisto-

ści, lecz żyjąc w przekonaniu, że ono i tak go 

nie zrozumie, eufemizowali swoje komunikaty. 

W niektórych przypadkach było to uzasadnio-

ne, w innych jedynie śmieszne. 

Dla Aurelii to podejście do dziecka nie posiada 

logicznego wyjaśnienia. Kobieta jest przekona-

na, że dziecku należy powiedzieć prawdę i 

przekazać ją w taki sposób, aby zrozumiało. 

 No nie wiem, właśnie różnica na przykład jeszcze jest pomiędzy tym, wydaje mi się, że ja 

swojemu dziecku, jeżeli on mi zadaje jakieś pytania... to ja mu mówię prawdę. Obojętna jaka 

by ona była, bo prędzej czy później z tą prawdą się w życiu spotka. Więc ja mu to mówię,  

a babcie właśnie pod tym kątem, że... wie Pan. Coś mu tam powiedzą  takiego w stylu „do 

dziecka”, że nie wiem, dam Panu taki głupi przykład. Ostatnio jak byliśmy w zeszłym roku na 

ogródku i usiadła pszczółka na kwiatku, i Dawid się pytał co ta pszczółka robi. No i ja mu 

mówię, że ona tam ten nektar zbiera, bo miód potem będzie z tego i w ogóle. Po czym babcia 

była oburzona, bo jak ja mogłam czterolatkowi tak powiedzieć, bo to trzeba było sobie po-

wiedzieć, że ta pszczółka się zmęczyła i odpoczywa sobie na tym kwiatuszku. (Aurelia) 

 Prowadzenie domu  

zamkniętego 

Jedna uczestniczka wywiadów pogłębionych 

zwróciła uwagę na to, że jej matka nie lubiła w 

domu gościć obcych osób, np. koleżanek córki, 

więc rzadko zapraszała kogokolwiek. 

Rozmówczyni wskazała, że ona sama to zmie-

niła i prowadzi dom otwarty, między innymi 

dlatego, aby jej córka jedynaczka nie odczu-

wała braków kontaktu z rówieśnikami. 

 U mnie w domu rodzinnym było tak, że jak mama wracała z pracy, to najlepiej, aby nie było 

koleżanek, kolegów, bo jest zmęczona i po prostu chciałaby pobyć sobie w domu. U nas,  

w moim domu jest zupełnie inaczej. Jak przychodzę czasami z pracy to tu jest więcej dzieci 

niż w szkole. Ona jest jedynaczką i staram się to jakoś jej wynagrodzić, pozwalając na to, że-

by dużo osób ją odwiedzało, czy my gdzieś chodzimy po południu. Jest całkiem inaczej.  

(Alina) 

Źródło: Opracowanie ROPS.
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CZĘŚĆ III: 

Trudności i ułatwienia roli matki
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Rozdział VI 

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA POSTAWY  

PROKREACYJNE WG BADANYCH KOBIET 

Uczestniczkom badania zadano pytanie o to, kiedy jest najlepszy czas na zostanie matką  

i jakie warunki muszą zostać spełnione, aby podjąć tę ważną decyzję. Dwie trzecie badanych pań, 

które mają już potomstwo, wskazało bezwzględne minimum konieczne do spełnienia, aby móc 

zdecydować się na dziecko (20 kobiet). Pozostałej dziesiątce (5 kobiet z jednym lub dwójką dzie-

ci; 5 wielodzietnych) bliższa była koncepcja, że w tak niepewnych czasach nigdy nie zdobędziemy 

– przed osiągnięciem wieku granicznego dla posiadania biologicznego potomstwa – takiego statu-

su materialnego, by z całym przekonaniem i pewnością sprowadzić dziecko na świat. Z tego po-

wodu nie powinno się zakładać sztywnej, często ostatecznie nieosiągalnej granicy ekonomicznej, 

a najważniejszą determinantą powinno być szczere pragnienie posiadania potomstwa. Zatem  

w opinii badanych nie istnieje coś takiego jak idealny czas na zostanie matką32. Zdaniem tej gru-

py kobiet, w życiu zawsze będą pojawiały się trudności, z którymi trzeba będzie sobie radzić, a to 

czy ostatecznie udźwignie się ciężar problemu nie ma związku z obecnością dziecka. Rzecz jasna 

kobiety dzielące się taką opinią nie negują potrzeb finansowych, czy konieczności posiadania wła-

snego lokum oraz emocjonalnego wsparcia partnera, ale zwracają uwagę na to, że owe najpopu-

larniejsze materialne granice prokreacji są tworzone sztucznie, a decyzja o rodzicielstwie jest 

kwestią poglądów na życie i prawdziwego pragnienia. Dla tej grupy uczestniczek warunki finan-

sowe są zatem ważne, ale nie decydujące. 

- Inne jest moje trochę patrzenie, inne jest patrzenie świata. Dzisiaj moje patrzenie jest takie, że 

każdy moment jest idealny i to jest niezależne od statusu materialnego, od wykształcenia. (…) 

Moderator: Ale czy jakieś warunki ekonomiczne, społeczne, rodzinne też maja tutaj 

znaczenie? 

- Dla mnie nie. Mój mąż jest jedynakiem, ja jestem wychowana w rodzinie bardzo wielodzietnej, bo 

nas było aż cztery, więc jeżeli chodzi o... tą rodzinę, to nie. Materialnie też mi się wydaje, że do 

końca nie, bo jeżeli ktoś chce, to sobie poradzi nawet z 1000 zł na rękę. A jeżeli ktoś nie będzie 

chciał, to nawet 8000 tutaj nie pomoże więc... Tutaj chyba... to jest bardziej mentalność ludzi, niż 

to jak to jest odwzorowane w warunkach. (Edyta) 
 

                                           
32 Przy czym warto zauważyć, iż w praktyce statystycznej (demograficznej) za wiek rozrodczy uznaje się 15-49 lat. Por. 
Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-
publicznej/864,pojecie.html (29.06.2015r.) 

http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/864,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/864,pojecie.html
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Nie ma idealnego momentu, nigdy. Jeżeli ktoś chce posiadać dziecko to powinien się na to zdecy-

dować, natomiast jeżeli ktoś czeka na moment idealny, to takiego nie znajdzie, bo zawsze jest coś 

co wydaje się być przeszkodą nie do przejścia. (Anna) 
 

- Powiem szczerze, moim zdaniem nie ma takiego idealnego czasu, ponieważ gdybyśmy mieli wziąć 

pod uwagę sprawy ekonomiczne bądź finansowe, bo to jest bardzo ważne, trzeba temu dziecku za-

pewnić tak byt jednak... 

Moderator: Przyszłość? 

- Przyszłość, dokładnie. Czyli trzeba patrzeć w tym kierunku, żeby mieszkanie przede wszystkim 

miało. Trzeba mieć odpowiednio szkoły, ubiór, czy choroba dziecka, też wszystko kosztuje tak. Jak 

byśmy pod tym kierunkiem tylko mieli patrzeć, to myślę, że wiele osób by się nie zdecydowało na 

dziecko. Więc moim zdaniem nie ma odpowiedniego momentu. To trzeba po prostu czuć, że się 

chce to dziecko i że przyszedł po prostu czas na to dziecko.  (Julita) 

Takie stanowisko było obce grupie kobiet nieposiadających dotąd potomstwa, ale pragną-

cych mieć dzieci w przyszłości. Podobnie jak blisko 70% badanych matek, uważają one, że naj-

ważniejszym warunkiem założenia lub poszerzenia rodziny jest posiadanie odpowiedniego statusu 

materialnego, a także osiągnięcie dojrzałości psychicznej oraz stworzenie stałego związku z rów-

nie gotowym na ojcostwo partnerem. 

6.1. CZYNNIK PIERWSZY: WARUNKI MATERIALNE  

Wymienianym w pierwszej kolejności warunkiem posiadania dziecka było osiągnięcie od-

powiedniego statusu materialnego. Pod tym pojęciem kryje się dla badanych pań przede wszyst-

kim dobrze płatna praca, najlepiej na etat, aby wszelkie składki zostały odprowadzone i kobieta  

w odpowiednim czasie miała zagwarantowany urlop i zasiłek macierzyński. Poza tym stabilizacja 

finansowa oznacza także gwarancję ciągłości zatrudnienia i zarobków po urodzeniu dziecka.  

W uzyskaniu dobrze płatnej posady w wielu przypadkach sprzyja wykształcenie, zatem jego zdo-

bycie jest dla części kobiet (ale nie wszystkich) etapem, który należy zaliczyć przed macierzyń-

stwem. W sytuacji, gdy jest się finansowo zabezpieczonym, konieczne jest posiadanie niedzielo-

nego z rodzicami, samodzielnego lokum. Większość życzyłaby sobie mieć własne mieszkanie, ale 

akceptowalny jest także jego wynajem. Innymi słowy, owym podstawowym minimum material-

nym, o którym mówiły uczestniczki wywiadów, jest stabilizacja finansowa, a zatem stała praca 

umożliwiająca wyprowadzenie się od rodziców i utrzymanie siebie oraz rodziny.  

Na pewno mieć własne mieszkanie. To jest przede wszystkim dla mnie.  Mieć pracę. Oboje najlepiej 

rodziców, żeby miało pracę, bo to teraz w naszych czasach dobrze. No ale na pewno praca, dom, 

no... w domu bym musiała mieć wszystko, żeby to dziecko jednak miało wszystko praktycznie, nie? 

(Aurelia) 
 

Kiedy skończy się studia, znajdzie się stałą pracę, kiedy można iść na l4, kiedy ma się płacone 

wszystkie składki, kiedy się jest w ciąży, a potem można iść na macierzyński. Wtedy kiedy ma się 

stabilną sytuację finansową. Jeżeli jest ustabilizowana sytuacja finansowa, to rozumiem przez to 

również, że ma się warunki mieszkaniowe odpowiednie. (Olga) 
 

Na pewno taki dobry moment jest wtedy, jak się znajdzie dobrą pracę. I dopiero potem można się 

decydować na założenie rodziny. Znajduję pracę… I musi to być umowa o pracę, bo umowy tzw. 

śmieciowe nie wchodzą w ogóle w grę. I później, już gdzieś po roku przepracowania, kiedy nie 

trzeba się piąć na kolejne szczeble – można planować rodzinę. (Maria) 
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Oprócz tych warunków materialnych to na pewno po ukończeniu szkoły, czyli już po zdobyciu za-

planowanego wykształcenia, dopiero wtedy decyduje się na dziecko. Nie np. w środku studiów, bo 

nie chcę ich przerywać. Tak więc pewne kwestie też trzeba dokończyć, jeśli chodzi o wykształcenie. 

Odpowiednie warunki mieszkaniowe, czyli odpowiednie warunki sanitarne. Trzeba mieć mieszkanie 

na tyle duże, żeby te minimum trzy osoby, które będą stanowić rodzinę bez problemów się w tym 

mieszkaniu pomieściły i czuły się komfortowo w ten sposób. (Marta) 
 

Trzeba mieć gdzie mieszkać. Jestem zwolenniczką, że jak już się zakłada rodzinę, to trzeba miesz-

kać oddzielnie, a nie gdzieś tam kątem u kogoś. Zarobki, trzeba mieć pracę, żeby w wypadku ciąży 

móc iść na L4 i pobierać jakieś zasiłki, no może nie zasiłki, ale żeby móc spokojnie przejść na urlop 

macierzyński. (Sylwia) 
 

Przede wszystkim własny kąt, w tej chwili jest problem z mieszkaniami. Byliśmy z mężem zapisani 

na liście na mieszkanie z miasta. Nie ma to racji bytu w naszym mieście. Wynajmowanie mieszka-

nia, zawsze mnie ktoś może wyrzucić z takiego mieszkania, nie ma takiej stabilizacji. Jeżeli już jest 

to dziecko, to bezpieczeństwo, stabilizacja.  (Natalia) 

Należy przy tym wspomnieć, że pod pojęciem posiadania pracy i odpowiednich zarobków najczę-

ściej kryje się aktywność zawodowa obojga przyszłych rodziców, niemniej jednak pojawiły się 

także opinie dopuszczające zarabianie odpowiedniej sumy pieniędzy tylko przez jednego partnera. 

Ostatecznie najważniejszą kwestią jest posiadanie wystarczających środków do życia. 

No najlepiej z pełnymi dochodami, która może sobie pozwolić te dzieci za coś tam utrzymać. Ojciec 

mógłby pracować, a matka mogłaby siedzieć w tym czasie w domu. (Klara) 
 

Zależy na pewno od jej statusu materialnego. Od tego, czy posiada pracę. Czasami nie musi posia-

dać, jeżeli ma faceta, który bardzo dużo zarabia i oboje nie muszą pracować. Chodzi o to, żeby ta 

kobieta miała na tyle pieniędzy, żeby to dziecko można było utrzymać. (Marta) 

Powyższa charakterystyka dotyczy przede wszystkim decyzji o pierwszym dziecku, ale ist-

nieją bariery, które sprawiają, że rodzice nie decydują się też na kolejne. Co interesujące, niektó-

re matki, zwłaszcza wielodzietne zwracają uwagę na to, że kolejny potomek to znacznie mniejszy 

wydatek niż w przypadku pierworodnego, a i nakłady energii kładzione na jego wychowanie są 

mniejsze – przy założeniu, że starsze rodzeństwo będzie mogło w jakimś stopniu odciążyć rodzi-

ców w opiece nad młodszym.  

W przypadku posiadania już dzieci, kolejne dziecko nie jest już tak dużym wydatkiem, ponieważ no, 

wydaje mi się, że pierwsze dziecko jest dużym wydatkiem, bo potrzeba skompletować całą wy-

prawkę, wszystko co jest potrzebne, a jednak dla kolejnych dzieci te rzeczy zostają i mogą służyć  

i nie jest to aż tak duży koszt. Pampersy się tylko zużywają i to trzeba płacić, a kwestie żywienia, to 

jedna mała osoba w domu więcej nie czyni jakichś kosztów. Odczujemy to bardziej w czasie stu-

diów lub edukacji dalszej, bo będą wydatki większe, ale takie małe dzieci, to raczej nie. (Gabriela) 

Analizując odpowiedzi dwóch grup matek – tych posiadających jedno lub dwójkę dzieci  

i tych wychowujących co najmniej trójkę, dostrzega się postawy, jakie posiadają one wobec dal-

szych planów prokreacyjnych. W grupie kobiet o mniejszej liczbie dzieci częściej wskazywano, że 

już za późno na dziecko i wystarczy taka ich liczba, jaka jest (7/15 kobiet), z kolei w grupie kobiet 

wielodzietnych pojawiła się większa otwartość związana z myśleniem o ponownym macierzyń-

stwie – tylko 5 kobiet z piętnastoosobowej grupy zaprzeczyło, że chciałoby więcej dzieci.  

Czego zatem potrzebowałyby matki pragnące większej liczby dzieci? Podobnie jak i te, 

które dopiero planują pierwszą ciążę, najważniejszą potrzebą są finanse, a więc wyższe zarobki,  

a na drugim miejscu mieszkanie, przy czym w tym wypadku badanym chodzi o większe, lepiej 

dostosowane do liczniejszej rodziny, lokum.  
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Moderator: Jakie warunki musiałyby być spełnione, aby zdecydowała się Pani na kolej-

ne dziecko?  

- Raczej pewność, co do posiadania pracy. Bezpieczeństwo finansowe, stabilizacja, to jest czynnik, 

o którym myśli najczęściej mój mąż. No tak, żeby nam niczego nie zabrakło. A ponieważ tak się 

zdarzało, że mąż tracił pracę kilkakrotnie w ciągu naszego małżeństwa i rodzicielstwa, no to oczy-

wiście jest to zrozumiałe. (Irena) 
 

Przede wszystkim większe mieszkanie, tylko aspekt mieszkaniowy. Mamy małe mieszkanie, jeden 

mały pokoik dla córki i dla nas jeden. Jest to jednocześnie i sypialnia, i pokój gościnny, i dzienny. 

Nie mamy możliwości powiększyć teraz tej rodziny, choćby i dlatego, żeby sobie większy komfort 

zapewnić. (Alina) 

Poza tym niektóre kobiety, plany dotyczące większej liczby potomstwa odkładają do mo-

mentu, kiedy starsze dziecko pójdzie do szkoły i będą miały więcej czasu dla malucha oraz zdoła-

ją pogodzić wychowanie dwójki dzieci z pracą.  

Tylko problem, jeżeli chodzi o pracę. Zależy nam obu na pracy, a w dzisiejszych czasach ciężko  

o pieniądze, z dwójką dzieci jest dużo ciężej. Nie wyobrażam sobie z rana wstawać, już teraz rano  

z dzieckiem do przedszkola, a tutaj teraz drugie? Z tym do żłobka, z tym do przedszkola? Na dzień 

dzisiejszy nie planuję drugiego dziecka. Chociaż stwierdzam, że gdyby moje pierwsze dziecko po-

szło do szkoły, to w tym momencie byłoby mi łatwiej.  Może drugie, gdy to moje dziecko pierwsze 

będzie starsze. (Danuta) 

Z drugiej zaś strony pojawiły się opinie, iż aby zdecydować się na kolejne dziecko, kobieta 

musiałaby mieć gwarancję elastycznego zatrudnienia lub zarobki na poziomie umożliwiającym 

zatrudnienie opiekunki albo przynajmniej w pobliżu musiałyby być dostępne żłobki czy przedszko-

la. 

Ułatwienie powrotu do pracy. Ponieważ praca zawodowa i pogodzenie tego z macierzyństwem jest 

niesamowicie trudne w naszych czasach. Bo teraz już nie ma takiej pracy, że wraca się do domu po 

8 godzinach z wolną głową no to chyba jest największy problem, a poza tym jak pracodawca na to 

patrzy. (Anna)  
 

Na pewno sytuacja finansowa i przede wszystkim zapewnienie jej dziecku. Inaczej nie zdecydowa-

łabym się kolejny raz na urlop wychowawczy. W sensie taki, że jest to potem problem przede 

wszystkim finansowy. Przede wszystkim finanse. Czyli musiałabym mieć miejsce, typu żłobek, żeby 

gdzieś umiejscowić potem, że tak brzydko powiem, to dziecko. (Hanna) 

Z kolei panie, które nie wykazują chęci powiększania rodziny argumentują swoją decyzję 

wiekiem (około lub powyżej czterdziestki), koniecznością rezygnacji z pracy lub potrzebą wynaję-

cia drogiej opiekunki, a także, jeżeli kobieta wychowuje już nieco starsze dzieci, niechęcią do 

powrotu etapu pieluszek i nocnego płaczu. Należy przy tym zauważyć, iż przynajmniej część ko-

biet niepragnących kolejnego dziecka, rozważyłoby tę możliwość, gdyby dysponowały lepszymi 

warunkami materialnymi. 
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6.2. CZYNNIK DRUGI: DOJRZAŁOŚĆ KOBIETY I INSTYNKT  

MACIERZYŃSKI 

Drugim, równie ważnym czynnikiem wpływającym na decyzje prokreacyjne, jest osiągnię-

cie stanu, w którym kobieta wie, że może sobie pozwolić na dziecko i czuje, że jest na nie goto-

wa. Mowa o dojrzałości, kojarzonej także z posiadaniem tzw. „instynktu macierzyńskiego”. Doj-

rzałość wg uczestniczek wywiadów pogłębionych nie ma najczęściej nic wspólnego z metryką, 

chociaż niektóre panie pokusiły się o określenie ram wieku, w których najlepiej zdecydować się 

na dziecko. Był to zazwyczaj przedział od 25 do 35 roku życia, przy czym wśród rozmówczyń po-

jawiły się zarówno zwolenniczki młodszych matek, które miałyby mieć więcej energii w wycho-

wywaniu dziecka, jak i starszych mam, które – w ich opinii – są ostojami spokoju, cierpliwości  

i przede wszystkim posiadaczkami mądrości wynikającej z doświadczenia życiowego. Poniżej za-

mieszczono fragment wywiadu grupowego z matkami z Pszczyny, który najlepiej odzwierciedla 

opinie wszystkich badanych kobiet w omawianym temacie. 

Moderatorka: Chciałabym zapytać Panie, kiedy według Pań jest najlepszy czas na zo-

stanie matką. 

- Myślę, że tak między dwudziestym, dwudziestym pierwszym a …. trzydziestym.  

Moderatorka: Czyli to wiek ma wpływ na to, że zostajemy matkami? 

- W dużej mierze. No bo wiadomo jeżeli jest się młodszą osobą, to się ma więcej cierpliwości, ani-

żeli na przykład starszą osobą - na przykład po czterdziestym roku życia (…) tej cierpliwości już ta-

kiej nie ma. 

- Nie, no chyba nie ma żadnego rozgraniczenia co do wieku. 

- Mi się wydaje, że jest.  

- Ja mam koleżankę, która właśnie ma właśnie malutką Tosię, teraz jest po czterdziestce i sobie 

rewelacyjnie daje radę.  

- No to… też są przypadki… 

Moderatorka: A pozostałe Panie jak uważacie? Ten wiek ma znaczenie czy coś jeszcze? 

Jeśli wiek to jakie granice? 

- Wiek chyba tutaj nie ma faktycznie.. dzieci miałam, powiedzmy szczerze, planowane. Człowiek po 

ślubie chciał mieć tą dwójkę dzieci, taki standard. Jak były małe to się zajmowałam wychowywa-

niem dzieci, a potem chciałam iść do pracy właśnie, żeby mieć te dzieci zawczasu, wychować i póź-

niej stawiać na karierę. 

Moderatorka: Ok, a jak pozostałe Panie sądzą? 

- Znaczy mi się wydaje, że akurat wiek nie ma znaczenia moim zdaniem, bo jeśli jest się młodym, 

wiadomo: cierpliwość, więcej energii i tak dalej, ale ogólnie, jeśli kobieta jest starsza, na przykład 

koło czterdziestki czy po trzydziestce, właśnie wydaje mi się, że ma jeszcze więcej tej cierpliwości  

i dojrzałości w sobie, żeby wychowywać dziecko i zajmować się nim. Ale mi się wydaje, przynajm-

niej ja tak podjęłam, podjęliśmy decyzję, że no tak około dwadzieścia pięć lat, żebym skończyła 

studia po prostu… jeszcze praca jakaś tam (…). (FGI Pszczyna) 

Dojrzałość kobiety do macierzyństwa jest postrzegana jako połączenie odpowiedzialności, 

tj. świadomości konsekwencji podejmowanych decyzji, z płynącą z wnętrza psychologiczną po-

trzebą i gotowością do posiadania dziecka. Tak rozumiana dojrzała matka, która świadomie pla-

nuje macierzyństwo, zdaniem badanych, będzie dla dziecka kochająca i dobra. 
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6.3. CZYNNIK TRZECI: STAŁY ZWIĄZEK I ODPOWIEDZIALNY PARTNER 

 Kolejną determinantą decyzji prokreacyjnych jest odnalezienie odpowiedniego partnera. 

Aby planować macierzyństwo, kobieta potrzebuje kogoś, kto podobnie jak i ona sama świadomie 

zdecyduje się na dziecko i kto będzie zdawał sobie sprawę z odpowiedzialności, która od momen-

tu poczęcia i potem narodzin syna czy córki będzie na nim ciążyła. Tylko z takim, odpowiedzial-

nym, dojrzałym i kochającym partnerem uda się przyszłej matce stworzyć ciepły, oparty na miło-

ści i zaufaniu stały związek – odpowiedni dla wychowywania dzieci. Co interesujące, wypowiedzi 

wskazujące na to, że para rodziców musi pozostawać w związku małżeńskim należały do rzadko-

ści. Rozmówczynie bardziej skupiły się na cechach przyszłego ojca, nie zaś na statusie związku. 

Trzeba mieć partnera, na którego można liczyć, trzeba mieć pewność, że to jest ta osoba, z którą 

chce się tworzyć rodzinę. (Sylwia) 
 

Myślę, że przede wszystkim jakaś ugruntowana pozycja samego związku, myślę, że oboje partne-

rów powinno być gotowych zarówno materialnie, jak i emocjonalnie, psychicznie. Powinno się czuć 

stabilnie i bezpiecznie, powinno sobie ufać i powinni być gotowi mentalnie,  żeby tego rodzicielstwa 

się podjąć. (Martyna) 
 

Odpowiedzialność, żeby obie strony były odpowiedzialne, żeby po równo dzieliły się obowiązkami,  

a nie żeby np. część obowiązków spoczywała tylko na jednej osobie, a część jakby nie interesowała 

się tym. (Patrycja) 
 

Jeżeli sytuacja życiowa jest stabilna, jest poczucie bezpieczeństwa, czyli są odpowiednie warunki fi-

nansowe ku temu stworzone i kiedy ludzie się kochają tak naprawdę, i oboje tego chcą. (Marianna) 

Jak widać spójność postaw małżonków czy partnerów wobec posiadania dziecka jest dla 

kobiet bardzo istotna. Jednak czy decyzje o potomstwie badane rzeczywiście podejmowały 

wspólnie z mężami/partnerami? W czasie wywiadów pogłębionych moderatorzy zapytali o to, kto 

w związku miał decydujący głos w kwestii prokreacji. Odpowiedzi pozwoliły stwierdzić, że uczest-

niczki wywiadów żyją pod tym względem w demokratycznych parach. W przypadku grupy matek 

wychowujących jedno lub dwójkę dzieci odpowiedź decyzję podejmowaliśmy wspólnie padła  

9 razy (9/15), natomiast w grupie kobiet wielodzietnych 10 razy (10/15). Co interesujące, jedynie 

wśród pań o większej liczbie dzieci pojawiła się odpowiedź wskazująca na to, że nikt nie decydo-

wał, a dziecko po prostu pojawiło się na świecie.  

Wykres 1. Osoby podejmujące decyzje prokreacyjne w związku 

 
Źródło: Opracowanie ROPS. 
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Wspólnie Kobieta Mężczyzna Nikt Brak
odpowiedzi

Kto podjął decyzję o posiadaniu dziecka? 

Rodziny z jednym lub dwójką dzieci Rodziny  wielodzietne
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6.4. POZOSTAŁE CZYNNIKI – BLISCY I ŻŁOBKI 

Trzy powyżej omówione czynniki są zdecydowanie najważniejsze i najczęściej wymieniane 

w pierwszej kolejności. Dopiero podczas pogłębiania przez moderatora kwestii optymalnych wa-

runków dla rozpoczęcia przygody z macierzyństwem wymienione zostały pozostałe, często trak-

towane jako drugorzędne, czynniki ułatwiające podjęcie tej jakże istotnej dla całej rodziny,  

a i społeczeństwa decyzji. Należą do nich blisko mieszkająca, wspierająca rodzina:  

Jest bardzo istotne, dlatego to co powiedziałam na początku rozmowy, jeżeli rodzice nie mają ela-

stycznego czasu pracy i jest to tylko wymiar ośmiogodzinny to nie ma możliwości, żeby bez pomocy 

osób trzecich móc normalnie wychowywać dziecko. (Ewa) 
 

- Na przykład jeżeli dziadkowie mieszkają blisko no to to jest super sprawa, jeżeli trzeba będzie za-

jąć się tym dzieckiem. 

Moderator: I to jest warunek taki też konieczny czy to taki jakby dodatkowy? 

- Myślę, że to jest warunek taki dodatkowy, który bardzo na plus działa, aczkolwiek myślę, że bez 

dziadków gdzieś tam w pobliżu też jestem w stanie wyobrazić sobie macierzyństwo. (Małgorzata), 

oraz dostępność żłobków i przedszkoli: 

Moderator: Przedszkola, żłobki? 

- Jak najbardziej. Ja jestem zwolennikiem jako kobieta, powrotu do pracy, bycia aktywną na rynku 

zawodowym. Myślę, że wsparcie w postaci żłobków, przedszkoli jest jak najbardziej potrzebne, 

szczególnie młodym matkom, szczególnie matkom, które mają pierwsze dziecko i pierwszy raz po-

dejmują się tego macierzyństwa. (Martyna)  
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Rozdział VII 

OBAWY KOBIET BEZDZIETNYCH WOBEC 

MACIERZYŃSTWA 

Jest to rzecz nieznana, coś czego się jeszcze nie przeżyło, nie wiem jak zareaguję, nie wiem czy dam ra-

dę pod względem każdym, emocjonalnym, finansowym, ale w tym wszystkim jest też taka wiara, że jak 

się już dorosło do wieku do założenia rodziny, do dziecka, to, że da sobie radę. (Natalia) 

Analiza zagadnienia obaw, jakie posiadają kobiety bezdzietne wobec macierzyństwa, uka-

zuje co dla tej grupy rozmówczyń jest w tym kontekście istotne i doskonale uzupełnia temat 

współczesnego postrzegania roli matki oraz trudności, jakie są z nią związane. Podobnie jak  

w przypadku czynników wpływających na podejmowanie decyzji prokreacyjnych, obawy bez-

dzietnych można podzielić na kilka kategorii, z czego dwie wydają się być najistotniejsze. Do 

pierwszego najważniejszego typu obaw zaliczają się wszelkie wątpliwości dotyczące sfery związa-

nej z wychowaniem dziecka, natomiast do drugiego, obawy zawodowo-materialne. Ponadto, ko-

biety nieposiadające jeszcze potomstwa mogą czuć lęk przed chorobą malucha oraz przed powi-

kłaniami związanymi z porodem i zmianami własnego ciała, a także mogą odczuwać stres wynika-

jący z niepewności, czy po pojawieniu się noworodka bliscy nie odmówią im wsparcia. Poza tym 

rozmówczynie z reguły pragną wrócić po urlopie macierzyńskim do pracy, dlatego myśl o niedo-

stępności placówek opiekuńczo wychowawczych (np. żłobek, przedszkole) również wywołuje  

w nich obawy. 

7.1. OBAWY WYCHOWAWCZE 

Obawy wychowawcze, obok finansowych, były najczęściej wskazywane. Fakt, iż kobiety 

niewykluczające lub dopiero planujące potomstwo zastanawiają się i przejmują czy podołają ob-

owiązkom wychowawczym, świadczy o tym, że są świadome odpowiedzialności za młodego czło-

wieka i jego wychowanie, a zatem mówi o ich dojrzałości. Tak częste wskazania na obawy zwią-

zane z kształtowaniem psychiki drugiej istoty są zapewne efektem doboru próby – rozmówczynie 

musiały mieć więcej niż 25 lat.  

Bezdzietne uczestniczki badania często zadawały sobie pytanie „czy dam radę” dobrze 

wychować dziecko, to znaczy przekazać mu wartości, a także zarazić go pasją do ciekawych  



109 | S t r o n a  

 

i rozwijających rozrywek tak, aby w przyszłości zechciało rozwijać swoje talenty i wyrosło na mą-

drą i odpowiedzialną osobę.  

- Z jednej strony jest to jakiś strach. Taka obawa, bo to jest takie obce, nieznane. I takie myśli, czy 

w ogóle człowiek sobie z tym da radę i dobrze dziecko wychowa.  

Moderator: Czyli taka obawa o to czy dam radę? 

- Tak. Dokładnie. (Maria) 
 

Strach przez to wszystko, co się dzieje, czy ja zdołam przekazać tą miłość do książek, do spędzania 

czasu wolnego na grach planszowych, żeby spędzać większość czasu na dworze, te wszystkie pozy-

tywne wartości kultury, czy uda mi się uchronić przed tym wszystkim co się dzieje. Takie dziecko 

mogłoby się poczuć „alienem” [obcym – red.]. Nie chcę od najmłodszych lat kupować mu wszelkich 

najnowszych gadżetów, jakie istnieją na rynku. Jestem ich strasznym przeciwnikiem, uważam, że to 

jest pranie mózgów i nawet patrząc wstecz, pomijając kwestię finansowe, jest taka obawa typowo 

wychowawcza. (Wioletta) 
 

No to na pewno to, czy sobie poradzę, czy będę na tyle mądra, żeby wychować tego człowieka, że-

by ukształtować go, aby sobie poradził w życiu, żeby potrafił podejmować mądre decyzje. To jest 

taka największa obawa. Czy po prostu podołam. (Łucja) 

7.2. OBAWY ZAWODOWO-MATERIALNE 

Wśród kobiet istnieje także obawa, czy uda im się pogodzić swoje ambicje i życie zawo-

dowe z opieką nad dzieckiem i jego wychowaniem, prowadzonym w taki sposób, aby dziecko nie 

było stratne ani pod względem intelektualnym, ani emocjonalnym.  

Ja mam bardzo dobre odczucia, strasznie w ogóle kocham dzieci i uwielbiam się nimi zajmować. 

Także chciałabym być przede wszystkim przecudowną mamą. I tutaj też się pojawia ten problem 

no bo jednak jak pogodzić to życie zawodowe z tym byciem matką na 100%. Bo chciałabym na-

prawdę, jeżeli już decyduję się na dziecko, żeby to dziecko faktycznie… nie, że posadzę przed tele-

wizorem, tylko chciałabym się nim zająć, rozwijać i kształtować. (Małgorzata) 

Jednakże badane kobiety na ogół nie kładą bardzo dużego nacisku na własne ambicje, ale 

istotniejsza jest dla nich kwestia finansowa, czyli to, czy po narodzeniu dziecka nie zabraknie 

rodzinie środków pieniężnych, co zwykle zapewnia praca obojga rodziców. 

Przed tym, że sobie nie poradzę, bo coś tam, boję się zmian, że źle wychowam dziecko, że coś bę-

dzie nie tak. Nie stresuje się tymi myślami, ale one są, że nie będę miała pracy, obawy przed utratą 

pracy, a wiadomo, że jak dziecko jest, to każdy chce zapewnić wszystko. (Laura) 

Kobiety dostrzegają trudności na rynku pracy związane z niepewnymi powrotami kobiet 

po urodzeniu dziecka, a perspektywa utraty zatrudnienia i związanych z nim dochodów jest dla 

nich bardzo niepokojąca, zwłaszcza, gdy na świecie pojawi się już pociecha. 

Czuję radość, szczęście i pewną obawę, czy we współczesnym świecie, czasach będę mogła jakby 

realizować to co bym chciała realizować. Czyli, że będę mogła wrócić do pracy, nie wiem będę mo-

gła zapisać dziecko do przedszkola, do żłobka. W jakimś stopniu zapewnić mu byt. (Patrycja) 
 

Jednocześnie mam obawy, czy faktycznie jestem w stanie sprostać oczekiwaniom, jakie na mnie 

nakłada posiadanie dzieci, czy będę w stanie je dobrze wychować, czy będę dla nich wzorem do 

naśladowania, dobrym przykładem, no i ta kwestia materialna, czy będziemy w stanie utrzymać po-

ziom życia na takim poziomie, jak byśmy chcieli i dodatkowo wychowywać dziecko. (Renata) 
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7.3. OBAWY OSOBISTE 

Panie, które dotąd nie zdecydowały się na posiadanie dziecka, odczuwają także innego 

rodzaju obawy, niezwiązane z czynnikami materialnymi. Można je określić przymiotnikiem „osobi-

ste”, gdyż wiążą się z życiem wewnętrznym kobiety. Niektóre rozmówczynie nie chcą zmieniać 

swojego funkcjonowania w społeczeństwie i odpowiada im aktualnie realizowana rola, dlatego 

każda potencjalna zmiana napawa je obawą. Mimo że pragną mieć dzieci, to na tym etapie swo-

jego życia nie wyobrażają sobie siebie w roli opiekuna idącego na kompromisy z potrzebami po-

tomka. Kobiety te cenią sobie wolność i niezależność, a dziecko wiązałoby się dla nich z ograni-

czeniami, na które jeszcze nie są gotowe.  

- W chwili obecnej, przeraża mnie to. Bardzo chcę i jak najbardziej planuję [dzieci – red.], ale je-

stem na takim etapie życia, że lubię poniekąd czuć się swobodnie. Robić to, na co mam ochotę,  

a wiem, że dziecko w pewnym momencie by mnie ograniczało. 

Moderator: Czyli co, boi się Pani zmiany sposobu życia ? 

- Dokładnie to, ale chciałabym. 

Moderator: Przed czym, co wiąże się z macierzyństwem, Pani lub kobiety podobne do 

Pani czują obawę lub strach? Z jakiego powodu? 

- Zmieniłyby się pewne priorytety, ponieważ dziecko wymusza pewne rzeczy, zmiany pewnych  za-

chowań. 

Moderator: Na przykład? 

- Na przykład nie można z dnia na dzień pojechać na wakacje, ponieważ jest dziecko, ponieważ nie 

do końca ono może jechać tam, gdzie my byśmy chcieli, bo warunki nie są tam takie, jak należy dla 

małego dziecka. (Marianna) 
 

Odczuwanie swego rodzaju lęku przed zmianą związaną z pojawieniem się dziecka jest zapewne 

wyrazem braku dojrzałości i gotowości do macierzyństwa. Niektóre kobiety mogą odczuwać obawy 

w związku z niepewnością, czy są już wystarczająco przygotowane do pełnienia roli matki.    

7.4. OBAWY BIOLOGICZNE I ZDROWOTNE 

Uczestniczki badania, dla których obce jest doświadczenie macierzyństwa, mogą obawiać 

się również zmian, które dokonują się w ciele kobiety podczas ciąży i po porodzie. W świecie, 

gdzie atrakcyjność fizyczna jest bardzo ważna, mogą one stanowić dla niektórych pań nie lada 

problem. Poza tym obawy mogą dotyczyć bolesnego porodu oraz powikłań, jakie mogą się pod-

czas niego wydarzyć. Nade wszystko zaś kobiety boją się, że ich przyszłe dziecko może być do-

tknięte chorobą.  

Przed urodzeniem dziecka może mieć obawę, że podczas porodu będą jakieś powikłania, czyli zwią-

zane stricte ze zdrowiem. Może się obawiać, że dziecko nie urodzi się zdrowe i to jest na pewno du-

ży problem, będzie niepełnosprawne, będzie wymagało leczenia. (Marta) 
 

Moderator: Przed czym, co wiąże się z macierzyństwem, Pani lub kobiety podobne do 

Pani czują obawę lub strach?  

- Że utyją, bo są próżne? Nie wiem, są różne rzeczy, że rozstępy, że utyją. Znam różne kobiety. 

Naprawdę. (Laura) 
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7.5. OBAWY RODZINNE 

Wśród wypowiedzi naszych rozmówczyń pojawiły się opinie mówiące o tym, że kobiety, 

które dotąd nie zdecydowały się na dziecko mogą także obawiać się tego, czy ich partner jest 

gotowy i podoła roli ojca oraz czy będzie dla nich wsparciem, którego oczekują. Poza tym u nie-

których kobiet zachodzi obawa, że po narodzinach potomka pozostaną z nim same, gdyż rodzina 

nie zaproponuje im pomocy, tak istotnej w pierwszych latach życia dziecka.  

Moderator: Przed czym, co wiąże się z macierzyństwem, Pani lub kobiety podobne do 

Pani czują obawę lub strach? Z jakiego powodu? 

- Na pewno z wielu powodów mogą czuć obawę, czy sobie poradzą z dzieckiem, to jest na pewno 

coś trudnego, posiadanie dziecka, wychowanie, czy będą umiały pomóc. Ze strony partnera, czy 

znajdą wsparcie w rodzinie, to jest też na pewno. 

Moderator: Jaką pomoc w rodzinie, gdzie Pani upatruje tej pomocy? 

- Na pewno takiej podstawowej w zajęciu się dzieckiem, żeby móc czasami gdzieś wyjść, żeby nie 

było tak, że przez najbliższe 10 lat będziemy tylko siedzieć z dziećmi i nie będziemy w stanie ni-

gdzie wyjść. W sytuacji gdy powinie mi się noga i stracę pracę, to znajdzie się ktoś w rodzinie i wy-

ciągnie do mnie rękę i pomoże, także pomoc finansowa, tak, że nie powie, no to twój problem. To 

są też problemy. No problemy z partnerem, jeżeli kobieta nie jest pewna, jeżeli małżeństwo się wa-

ha, to jest to trudna decyzja, podjęcie decyzji o dziecku. 

Moderator: A z partnerem co dokładnie ma Pani tutaj na myśli? 

- Jeżeli jest jakiś kryzys w związku, w małżeństwie, czy ta druga osoba jest odpowiedzialna, i goto-

wa na dziecko. (Sylwia) 
 

Bez względu na to czy to jest związek formalny czy nieformalny, to obawa, że ta druga osoba sobie 

nie poradzi z tą nową sytuacją, z dzieckiem – i  po prostu zostawi partnerkę. (Urszula) 

7.6. OBAWY INSTYTUCJONALNE  

Ostatnią grupę wymienionych obaw tworzą wszelkie niepewności związane z funkcjono-

waniem już nieco starszego, bardziej samodzielnego dziecka. Kobiety bezdzietne, rozmyślając  

o macierzyństwie, obawiają się tego, czy w odpowiednim czasie Państwo zapewni ich pociechom 

miejsce w żłobku, przedszkolu i szkole, czyli udostępni placówkę, w której będą się bawiły, uczy-

ły, poznawały świat, a przede wszystkim gdzie będą bezpieczne. Podsumowując, dla kobiet istot-

ne są dwie rzeczy – dostępność miejsca oraz wysoka jakość i dobre warunki opieki nad dziec-

kiem, aby mogły, jeżeli tego pragną, bez obaw wrócić do aktywności zawodowej. 

Moderator: Jeszcze przed czym kobiety mogą czuć obawy, strach a ma to związek  

z macierzyństwem? 

- Mi się wydaje, że głownie czy Państwo pomoże na tyle, jeżeli chodzi o żłobki, przedszkola jakieś 

szkoły zagwarantowanie, że będzie nie wiem,  już myśląc tak przyszłościowo, że te szkoła, gimna-

zjum, podstawówka, że one będą w pełni takie no odpowiednie. Bo wiem, że po znajomych to też 

jest problem. (Patrycja) 
 

No jak się sytuacja ze szkolnictwem ułoży bo wiem, że na chwilę obecną niektóre dzieci są zmusza-

ne, żeby na siłę szły wcześniej do szkoły. Czyli więcej się od nich wymaga. (…) Bezpieczeństwo 

dziecka. Słyszy się różne rzeczy o szkołach, przedszkolach, że różne rzeczy się dzieją, więc jeśli już, 

to chciałabym umieścić dziecko w takim ośrodku, w którym na pewno będzie bezpieczne. Jeśli cho-

dzi o szkołę, czy przedszkole lub żłobek. (Olga) 
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Rozdział VIII 

CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE PODEJMOWANIU 

DECYZJI PROKREACYJNYCH W BADANYCH 

GMINACH 

Nie tylko kobiety zamieszkujące aglomerację górnośląską zostały zapytane o to, co sprzy-

ja podejmowaniu decyzji prokreacyjnych. To samo pytanie, w nieco zmienionym kształcie, zostało 

zadane także przedstawicielom wybranych do badania gmin. Należały do nich następujące mia-

sta: Rybnik, Pszczyna, Strumień oraz gmina wiejska Istebna. Wymienione miejscowości zostały 

wskazane na podstawie analizy średniej wartości wskaźnika urodzeń obliczonej dla lat 2011-2013 

– jak się okazało, obszary te charakteryzowały się wysoką jego wartością, co zaprezentowano na 

poniższym wykresie.  

 

Wykres 2. Urodzenia żywe na 1 000 mieszkańców 
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych. 

 Uczestnicy badania - zarówno specjaliści ds. polityki rodzinnej, jak i kobiety biorące 

udział w wywiadach fokusowych, mieli duże trudności ze wskazaniem przyczyn wysokiego wskaź-

nika urodzeń w ich gminach. Wielu z nich nie potrafiło wyjaśnić takiego stanu rzeczy. Niemniej 

jednak przeprowadzone wywiady pozwoliły na zidentyfikowanie kilku czynników, które sprzyjają 

decyzjom prokreacyjnym. Są to między innymi przywiązanie do tradycyjnych wartości, religijność, 

wychowanie w wielodzietnej i wielopokoleniowej rodzinie, silne poczucie wspólnoty z miesz-

kańcami miasta/gminy, a także relatywnie dobra ocena warunków życia.  

Samorządy badanych gmin starają się wspierać rodziny z dziećmi, jednak ich działania 

zwykle ograniczają się do zastosowania instrumentów polityki rodzinnej wykorzystywanych  

w całym kraju (m.in. zasiłek rodzinny i macierzyński, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dofinan-

sowanie do przedszkoli itd.) i nie wypracowują one dodatkowych rozwiązań, które miałyby sprzy-

jać zamierzeniom prokreacyjnym. Wydaje się zatem, iż powodów wysokiej liczby urodzeń należy 

szukać przede wszystkim w specyfice mieszkańców badanych gmin – ich przywiązaniu do trady-

cyjnych wartości, wśród których rodzina znajduje się na pierwszym miejscu, a także religijności, 

tworzącej klimat przyjazny rodzinie, wynikający z poglądów i norm, którymi kierują się osoby 

wierzące. Było to widoczne zwłaszcza w przypadku gminy, która charakteryzuje się najwyższą 

liczbą urodzeń w województwie śląskim. 

U nas też kobiety nie są jeszcze chyba nastawione na takie robienie kariery. Tylko właśnie to ma-

cierzyństwo jest ważne. (Ekspert Istebna) 
 

U nas większość jest katolikami, tak więc to też na pewno ma duży wpływ. Bo z tym się wiąże ro-

dzina, posiadanie dzieci. (Ekspert Istebna)  

Warto nadmienić, iż mieszkanka jednej z gmin zwróciła uwagę na presję ze strony rodziny 

i najbliższego otoczenia, dotyczącą tego, aby jak najszybciej urodziła dziecko. I chociaż sama 

badana zadeklarowała, że zdecydowała się na macierzyństwo ze względu na wewnętrzną potrze-

bę, to jednak naciski ze strony najbliższych mogą być ważnym czynnikiem sprzyjającym zacho-

waniom prokreacyjnym, a są one tym silniejsze, im większe przywiązanie do tradycyjnych warto-

ści społeczności, w której żyjemy. 

Nieodzowne znaczenie dla zamierzeń prokreacyjnych mają również wzorce wyniesione  

z domu rodzinnego, a także możliwość uzyskania pomocy w opiece nad dzieckiem. Fakt wycho-

wania się w wielopokoleniowej i wielodzietnej rodzinie może sprzyjać decyzjom o posiadaniu 

większej liczby dzieci, zaś wsparcie w opiece nad potomstwem uzyskiwane od członków rodziny 

stanowi znaczące ułatwienie w pełnieniu roli matki. Większość badanych zadeklarowała, iż może 

liczyć na taką pomoc.  

U nas było coś takiego, że wychowaliśmy się w rodzinie wielopokoleniowej. Że dziadkowie, pra-

dziadkowie itd., itd. No i zawsze były te dzieci, ja na przykład miałam dużo rodzeństwa, no i to tak 

wszyscy się nawzajem raczej wspierali, bo dziadkowie czy babcie pomagały w wychowaniu tych 

dzieci, no i tak w sumie to jest z pokolenia na pokolenie, że raczej to dziecko zawsze... No nie ma 

tak, że ktoś wziął ślub i na przykład nie planuje dzieci. U nas na przykład w rodzinie każdy ma, no 

ja na razie mam jedno, ale przeważnie wszyscy już maja więcej niż jedno dziecko i myślę, że też 

właśnie wzięli pod uwagę to, że mają to wsparcie i pomoc właśnie dziadków itd. i rodziny. No i w 

sumie od pokoleń tak było, że nie było raczej małżeństw bez dzieci, czy coś w tym rodzaju. (Eks-

pert Pszczyna) 
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Możliwość skorzystania ze wsparcia rodziny w opiece nad dzieckiem staje się kluczowa 

wówczas, gdy oboje małżonkowie pracują zawodowo, a gmina nie jest w stanie zagwarantować 

dostępu do instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem. Problem ten jest szczególnie widoczny 

w dwóch badanych gminach, w których nie działają żłobki. Zdecydowanie lepiej przedstawia się 

sytuacja, jeżeli chodzi o dostępność przedszkoli, jednak jak sygnalizowały niektóre rozmówczynie, 

liczba oferowanych w nich miejsc jest niewystarczająca.  

Kolejnym z czynników, w którym uczestnicy wywiadów upatrywali powód wysokiej liczby 

urodzeń było to, iż w ich gminach żyje się dobrze, co wiąże się zarówno z relatywnie dobrymi 

warunkami ekonomicznymi, które umożliwiają zaspokajanie potrzeb na zadowalającym poziomie, 

jak i przyjaznym i bezpiecznym otoczeniem. I chociaż badane gminy borykają się z takim proble-

mami jak bezrobocie, alkoholizm czy ubóstwo, to jednak odsetek osób ich doświadczających 

uznano za stosunkowo niewielki. 

Nie jest tak najgorzej. Żyjemy w Polsce A – cały czas to będę powtarzać. Uważam, że warunki tutaj 

sprzyjają. (…) Bo do tej pory bardzo dużo osób właśnie było zatrudnionych, czy jest zatrudnionych, 

w przemyśle związanym z górnictwem. W skali innych rejonów, innych zakładów, no to daje to ta-

kie zabezpieczenie finansowe na średnim poziomie. Czyli w jakiś sposób to też sprzyja. (Ekspert 

Strumień) 
 

Miasto Rybnik jest uznawane za miasto, które jest miastem zielonym, miastem przyjaznym, mia-

stem, w którym się żyje dobrze w porównaniu z innymi miastami… Także miasto ma taką opinię od 

wielu lat i ta opinia się nie zmienia. (Ekspert Rybnik) 
 

Same góry, samo otoczenie. (FGI Istebna) 

Należy jednak zauważyć, iż mieszkanki jednej z gmin stwierdziły, iż paradoksalnie to trud-

ne warunki życia mogą przyczyniać się do zwiększenia liczby urodzeń, a przede wszystkim dziet-

ności, gdyż sprawiają one, że kobiety stają się silniejsze i łatwiej radzą sobie z łączeniem obo-

wiązków domowych i rodzicielskich z pracą zawodową. 

Jednak w górach warunki są trudne. I może już teraz nasze dzieci nie, ale tak jak wcześniej się pra-

cowało na roli, to jednak wzmacniało ludzi. I my, jako kobiety, jako mamy, my jesteśmy takie silne, 

nie ubliżając paniom z miasta. I chyba potrafimy sobie to bardziej zorganizować, żeby połączyć 

dom, rodzinę, pracę. I to pewnie też ma wpływ… (FGI Istebna) 

Zdaniem badanych znaczenie może mieć również silne poczucie wspólnoty 

z mieszkańcami własnej gminy, które wiąże się z gotowością do niesienia wzajemnej pomocy 

sąsiedzkiej. Buduje ono świadomość, iż w razie potrzeby możemy liczyć na innych, w tym między 

innymi na ich pomoc w opiece nad dzieckiem.  

Tutaj jest bezpiecznie. I wiadomo, że wszyscy się znają. I że jako sąsiedzi możemy na siebie liczyć 

niekiedy. Czasem sąsiedzi nam dziecko przypilnują, czasem odbiorą ze szkoły. (FGI Strumień) 
 

Jeszcze takie zżycie się z sąsiadami. W mieście do wszystkich się mówi ”pani”. Mieszkałam w mie-

ście i wiem… A u nas dziecko do sąsiadów mówi: ciocia, wujek. Mimo, że nie są spokrewnieni. Czyli 

tworzymy jakby takie rodzinne więzi… (FGI Istebna) 
 

Jedna też zawsze drugiej pomoże jak trzeba. Jak widzimy, że się u sąsiada coś dzieje, to pomaga-

my. Trzeba iść i pomóc. Wyciągać dłonie – każdy jeden drugiemu. (FGI Istebna) 

W dwóch gminach wysoki wskaźnik urodzeń wyjaśniano dużą liczbą ludności napływowej, 

która przyjeżdża z większych aglomeracji m.in. z Katowic i Jastrzębia Zdroju. Z reguły są to ludzie 

młodzi, którzy decydują się na przeprowadzkę, ponieważ poszukują spokojnego miejsca, w któ-
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rym mogliby wybudować dom i założyć rodzinę, ale jednocześnie takiego, z którego będą mogli 

łatwo dojechać do pracy. Do osiedlania się na terenie tych gmin, zdaniem badanych ekspertów, 

może również zachęcać wysoki poziom edukacji na poziomie podstawowym i gimnazjalnym.  

W większości są to ludzie tak jakby od wielu lat przypisani do tej ziemi. Ale też w ostatnich latach 

zaobserwowało się bardzo dużo napływowych osób, głównie z Górnego Śląska. Ludzie kupują wła-

śnie działki, budują się i tak jakby wtapiają się tutaj w tą społeczność. (Ekspert Strumień) 
 

Często są to właśnie osoby napływowe, które zakupują tu nieruchomości czy też budują domy.  

I często później ściągają do siebie młodych. Czyli te osoby, które jakby stoją u progu swojego ży-

cia… No i zawsze przynajmniej to jedno dziecko się planuje… Ja to upatruję w tym. (FGI Strumień) 
 

Gmina Pszczyna, bo mówimy tutaj w całości, jest takim dobrym miastem i wsią sypialnią tzn. taką, 

żeby tutaj znaleźć swoje miejsce, wybudować dom, mieszkać, natomiast do pracy dojeżdżać.  

(Ekspert Pszczyna) 

Jeden z ekspertów tłumaczył wysoki wskaźnik urodzeń w swoim mieście dużą liczbą lud-

ności w wieku rozrodczym. Jednak ze względu na fakt, iż wysoka liczba urodzeń utrzymuje się  

w tej gminie od wielu lat można to uznać raczej za skutek, niż za przyczynę takiego stanu rzeczy. 

Przede wszystkim mamy dużo ludzi młodych, którzy wchodzą w tej chwili w ten okres zakładania 

rodziny (roczniki 83’, 87’, 85’…), prokreacji.(…) I w tej chwili ta młodzież już wydaje na świat po-

tomstwo, rodzą się dzieci. I stąd może być ten wzrost. (Ekspert Rybnik) 
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Rozdział IX 

PRZESZKODY W PEŁNIENIU ROLI MATKI  

I SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z NIMI 

Matki na ogół posiadają jakąś wzorcową wizję macierzyństwa, do której spełnienia dążą, 

ale dostrzegają również, jak trudno jest owy ideał osiągnąć. Wraz z pojawieniem się dziecka  

w rodzinie i jego dorastaniem, przed rodzicem pojawiają się kolejne trudności, czy wyzwania,  

z którymi musi się zmierzyć. Chcieliśmy poznać owe bariery, dlatego moderatorzy wywiadów 

swobodnych poprosili rozmówczynie, aby wymieniły to, co najbardziej utrudnia im wykonywanie 

obowiązków matki oraz, aby podzieliły się tym, co je w związku z tym irytuje, czy frustruje. Ko-

biety w sumie wymieniły dziewięć największych trudności, którym na co dzień stawiają czoła. 

Wśród nich najczęściej pojawiającymi okazały się trudności finansowe związane z wysokimi kosz-

tami wychowywania dziecka, problemy dotyczące pogodzenia opieki nad potomstwem z pracą 

zawodową, bariery korzystania z opieki zdrowotnej oraz utrudniony dostęp do żłobków i przed-

szkoli w miejscu zamieszkania.  

Mimo tak poważnych trudności, rodziny starają się sobie radzić. W drugiej kolejności za-

pytaliśmy zatem o to, w jaki sposób to czynią. Okazało się, że kluczem do sukcesu wielu rodziców 

jest wsparcie ze strony najbliższych, głównie dziadków, choć niebagatelną rolę mają także wuj-

kowie dziecka, którzy nie tylko zajmą się maluchem, ale także wesprą dobrym słowem, czy po-

mogą finansowo. 

9.1. PROBLEM PIERWSZY: WYSOKIE WYDATKI I TRUDNOŚCI  

FINANSOWE 

Problemy finansowe są codziennością wielu rodziców i często nie ma znaczenia, czy wy-

chowują oni jedno, dwójkę czy więcej dzieci. Niemniej jednak, co zrozumiałe, to w przypadku 

rodzin wielodzietnych kwestia ta pojawia się najczęściej, a i natężenie problemu wydaje się więk-

sze. Jak wynika z niektórych opowieści naszych rozmówczyń z grupy kobiet wielodzietnych, du-

żym rodzinom nie tylko nie starcza na sfinansowanie zajęć dodatkowych dzieciom, ale czasami 

również na podstawowe produkty. Co istotne, wśród kobiet o największych problemach natury 

materialnej znajdują się także te, które z jakichś powodów, najczęściej związanych z konieczno-

ścią opieki nad dzieckiem, zrezygnowały z  pracy zawodowej.  
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 Jedną z osób borykających się z problemem finansowym jest Grażyna, matka trzech có-

rek, która wprost przyznaje, że nieraz bywało bardzo trudno, zwłaszcza w sytuacji, gdy oboje  

z mężem zostali bez pracy. Udawała się wtedy po pomoc do MOPS. Niemniej jednak później zre-

zygnowała z tego rodzaju wsparcia. Swoją decyzję argumentowała uciążliwą biurokracją. 

Tak jak mówiłam finansowe. (…) Trudno było się czasami przyznać, że w lodówce niestety jest tyl-

ko ketchup, no ale były takie sytuacje, zdarzały się, ale ja szczerze mówiąc do tego tak nie podcho-

dziłam: „o Boże co się stanie nie?” Tylko jakoś tak: „a zobaczymy, tu sobie poradzimy, tam się po-

życzy, tu się załatwi”. I jakoś nam przychodziło tak łatwiej. Że ja się tam nie przejmowałam takimi 

sprawami finansowymi. Z MOPS-em, no z MOPS-em też nie miałam nigdy problemów tam, a kiedyś 

faktycznie korzystałam. (…)obecnie nie korzystam z żadnych instytucji, zresztą nawet rodzinnego 

nie pobieram, bo uważam, że to za dużo zachodu, za dużo papierków, tego wszystkiego. (Grażyna) 

Cytowana powyżej kobieta poruszyła bardzo istotny problem dla matek borykających się z trud-

nościami finansowymi. Pomoc społeczna wymaga od osób ubiegających się o zasiłek rodzinny 

licznych dokumentów, co niektórzy, tak jak Grażyna, odbierają jako nazbyt uciążliwy obowiązek, 

nie warty zachodu. Jednak nie tylko sprawy dokumentacji i terminów bywają uciążliwe dla matek 

potrzebujących wsparcia. Swego rodzaju ofiarą obowiązujących przepisów jest Klara, matka trójki 

dzieci, żyjąca w związku nieformalnym. Kobieta oficjalnie posiada status samotnie wychowującej 

dzieci, jednak zgodnie z art. 7 pkt. 5 Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 

r. (Dz.U. 2015 r. poz. 114 ze zm.) nie przysługuje jej zasiłek rodzinny, ponieważ nie ma zasądzo-

nych alimentów od ojca dziecka. Klara czuje się tym pokrzywdzona, zwłaszcza, że takie wsparcie 

ocenia jako bardzo jej potrzebne: 

Jest jeszcze jeden problem, żyję w nieformalnym związku, jak już wspomniałam. Nie mamy zasą-

dzonych alimentów na dzieci, po prostu rozliczamy się tak, jak się rozliczamy, żyjemy razem. Więc  

z opieki nie dostaje się nic, ani grosz. Wychowuję dziecko formalnie jako samotna matka, a takim 

rodzinom się nie pomaga. Było kiedyś, że dostawało się pieniądze na każde dziecko jako samotnie 

wychowująca matka, przepisy się pozmieniały, bo ludzie się rozwodzili, żeby dostawać tą pomoc, 

ale jako tako mi się nie należy. Tym bardziej, że mieszkam z mamą i tutaj dochody mamy się wli-

czają, chyba, że udokumentuję, że mam swoją lodówkę i wiadomo. Z opieki nie dostaje się nic, je-

żeli nie jest się w formalnym związku i nie ma się przysądzonych alimentów. Dziwne to, żyjemy  

w zgodzie, ale może być różnie. Nie wiem czemu moim dzieciom się nic nie zależy. (Klara) 

Pieniądze stanowią także główny problem dla Janiny, matki czwórki dzieci. Ze względu na 

ich brak, kobieta nie może pozwolić sobie na zatrudnienie pomocy do dzieci, która by ją odciążyła 

w licznych obowiązkach, ani na zapewnienie odpowiedniej, jej zdaniem, przestrzeni dla dzieci  

w domu. Jako że Janina jest osobą bezrobotną, pensja jej męża z ledwością wystarcza na opła-

cenie miesięcznych rachunków, a czasem konieczne jest przełożenie ich płatności na kolejny 

okres rozliczeniowy. 

Ja myślę, że finanse to jest główna, taka podstawowa sprawa, bo jeśli ja miałabym więcej, czyli np. 

mogłabym dostać jakiś zasiłek rodzinny, który pozwoliłby mi np. na zaangażowanie pani, która by 

przyszła i zaopiekowała się moimi dziećmi i ja mogłabym realizować siebie, to myślę, że to wyklu-

czyłoby bardzo dużo problemów. Tak jak np. jakieś standardy, bo ostatnio wizytowałam Niemcy  

i nie ma czegoś takiego, że są dwa pokoje w przestrzeni życiowej i sześcioro osób. Nie, każdy musi 

mieć swoją przestrzeń. Także myślę, że takie zaplecze, nie wiem, socjalne, finansowe. Czy to np., 

że jak się pracuje i się zarabia 1200 zł, to nikt nie zwraca uwagi na to, że jednak za to 1200 zł, to 

trzeba opłacić mieszkanie i utrzymać całą rodzinę, i właśnie potem zaczynają się takie przytyki, że 

jak się nie ma, to się nie powinno mieć więcej dzieci. (…) Proszę zobaczyć, ja mam teraz czwórkę 

dzieci. Przy średnich dochodach 2,5 tysiąca nie jesteśmy w stanie się utrzymać nawet jednego mie-

siąca, także musimy przekładać rachunki albo kombinować. Po prostu zwykle kombinować. (Janina) 
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Janina jest osobą zorganizowaną. Dziury w domowym budżecie łata za pomocą wyprzedaży już 

nieużywanych przez rodzinę rzeczy, uczy dzieci oszczędzania i szanowania tego, co posiadają (np. 

jedzenia).   

Szukam dodatkowych rozwiązań. Sprzedaję np. jeśli mam jakieś rzeczy używane po moich dzie-

ciach i one się jeszcze mogą komuś przydać. Sprzedaję je za drobne rzeczy. Uczę dzieci też osz-

czędności. Nie wyrzucamy, jesteśmy ekologiczni. Nie kupujemy zbędnych rzeczy, także wciąż  

w sposób ten pokonujemy te trudności. Nie nastawiamy się na jakieś super meble, tylko na rzeczy 

praktyczne. (Janina) 

Bardzo ważną kwestię poruszyła także Iwona, matka trójki dzieci, dla której aktualnie 

największą trudnością jest zorganizowanie dzieciom rozrywki oraz sfinansowanie im dodatkowych 

zajęć rozwijających ich pasje. Problematyczna okazuje się cena biletów dla rodziny np. na basen, 

a także opłaty za zajęcia dodatkowe.  

Dużym problemem jest wyjście gdziekolwiek… Kino, teatr. Jakieś tam większe kompleksy, czy tam 

basenowe, czy te aquadromy, czy jakieś takie, bo to jest kwestia dużego wydatku przy większej ro-

dzinie. Wiadomo, że jakby było jedno dziecko, no to wtedy jest mniejszy wydatek. Ale przy takim 

modelu jak my posiadamy, to już wyjście gdziekolwiek, to są duże wydatki i jest problem. Czy pro-

blem z kupowaniem rzeczy do szkoły. Do szkoły, przedszkola. Opłaty za przedszkole czy szkołę. 

(…)Chodzi o wspomaganie, żeby można było rozwijać, jak dla mojej córy, sportowca, co jeździ na 

hokej. U nas jest problem ze sponsorami w ogóle. Sport leży po prostu fatalnie. I kwestia właśnie 

takich, nie wiem, czy to konkretnie można by było pójść. Tak jak myśmy korzystali z zasiłku rodzin-

nego, że jakieś stypendium, czy coś tam. Że jest zdolna i jeździ na tych łyżwach, żeby czy tam 

strój, czy cokolwiek, bo to są kwestie wydatków. (Iwona) 

Problem braku funduszy, które można poświęcić na zajęcia dla dziecka dotyka więcej matek, tak-

że tych wychowujących tylko jedno dziecko, jak Agnieszka: 

W każdym ośrodku młodzieży są organizowane zajęcia dla dzieci już od 3 roku życia, ale to jest 

oczywiście płatne, więc może finansowanie tego [jest potrzebne – red.]. Nie każdego stać, żeby za-

pisać dziecko na basen, angielski, plastykę, pomimo że to są pewnie niskie kwoty, ale się nazbiera. 

W przedszkolu też nie ma tych zajęć na tyle. Moje dziecko ma 15 minut angielskiego. Chcę zapisać 

córkę na dodatkowy angielski, a to jest koszt 250 zł. To jest dużo. (Agnieszka) 

Problem, o którym wspomniała kobieta dotyka także mieszkanki obszarów wiejskich. Być może 

jest on tam jeszcze poważniejszy, gdyż poza wysokimi wydatkami na samą rozrywkę, mieszkańcy 

wsi muszą jeszcze ponosić koszty dojazdu do ośrodków kultury, które usytuowane są w pobliskich 

miastach. 

- I nas nie stać, żeby wysłać dziecko na ten basen czy do kina.  

- To są duże koszty, bo jak takie dziecko jedzie do kina, to na bilet i na przejazd trzeba mu dać 30 

zł. Jednemu dziecku! (FGI Istebna) 

Iwona zwróciła także uwagę na pewną poruszającą kwestię, dotyczącą utożsamiania ro-

dzin z problemami finansowymi, w szczególności wielodzietnych z rodzinami patologicznymi33. 

Kobieta wspomniała, że jakiś czas temu borykała się wraz z mężem z poważnymi brakami pienię-

dzy i wtedy rozpatrywała zgłoszenie się o pomoc do opieki społecznej. Jednak zrezygnowała ze 

strachu przed tym, że urzędnicy niewłaściwie ocenią jej sytuację i w efekcie odbiorą jej dzieci. 

Słowa kobiety są niepokojące, gdyż świadczą o tym, iż pomoc może nie trafiać do osób jej po-

                                           
33 Z wywiadów fokusowych wiemy, że wielodzietne rodziny kojarzone są przez znaczną część społeczeństwa z biedą oraz 
patologią. Mowa o tym w rozdziale poświęconym odbiorowi społecznemu macierzyństwa. 
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trzebujących, gdyż te rezygnują z niej z obawy przed niesprawiedliwością osądu organów ją przy-

znających. 

- Bardzo boli mnie i to chyba wiele matek, że matki rodzin zastępczych są dofinansowywane, bo 

zajmują się obcym dzieckiem. I bardzo boli to, że lepiej zabrać matce, która nie ma za co wyżywić 

dzieci, te dzieci i dać komuś innemu, i dać mu pieniądze, niż pomóc tej mamie. Czy tam finansowo, 

czy głupim dofinansowywaniem do obiadów w szkołach, czy tam w przedszkolu, czy cokolwiek. Że-

by mama, która kocha te dzieci mogła je wychować, a nie osoba, która nie zna ich. Dzieci czują się 

przy mamie szczęśliwe, a że nie ma za co je wychować, to zaraz są zabierane. Ja wiem, że to jest 

też kwestia tego, że w tym gronie są rodziny patologiczne. Ale my mamy na zasadzie takiej, może 

trochę za słabo rozwinięte, MOPR-y, że nie ma tej kontroli tak zwanej, nad tymi rodzinami. Ja po-

wiem szczerze, że mieliśmy taki kryzys, że ja chciałam iść do MOPR-u po dofinansowanie i chcia-

łam, bo tam jest to wydawanie żywności, no i był strach, że jak pójdę, czy mi nie zabiorą dzieci. 

Moderator: A w tą stronę była obawa. 

-Tak. Że różnie, że dzieci są zadbane, chodzą do szkoły, do przedszkola. Wszystko jest w porządku, 

ale że nie mam je za co wychować, czy nie będzie gdzieś tam tego, bo tak naprawdę... nie ma tej 

kontroli z samorządów, że może tak.. że to nie jest rodzina patologiczna, że ta matka je kocha.  

(Iwona) 

Iwona nie może także zrozumieć tego, że władze mogą odebrać kochającej, aczkolwiek biednej 

rodzinie dziecko i oddać je na wychowanie rodzinie zastępczej, obcej przecież dla młodego czło-

wieka, przyznając jej z tego tytułu świadczenie wyższe niż zasiłek rodzinny. Wątek poruszony 

przez kobietę, dotyczący nieporównywalnie większego wsparcia rodzin zastępczych od oferowa-

nego rodzinom naturalnym jest często przeplatającym się motywem w rozmowach z matkami. 

Kobiety, które same z trudem łączą koniec z końcem, postrzegają to jako jawną niesprawiedli-

wość: 

- Na przykład mnie zawsze przeraża to… No bo podziwiam ludzi, którzy się zajmują dziećmi, którzy 

je po prostu adoptują i prowadzą te rodzinne domy dziecka, czy rodziny zastępcze, czy cokolwiek…  

I zawsze najbardziej mnie boli, że…  przecież te dzieci są takie same. Tak samo się ubierają, tak 

samo chodzą do szkoły, tak samo jedzą, tak samo śpią… I powiedzmy ty na jedno dziecko dosta-

niesz te 106 zł, a ta osoba, która prowadzi rodzinę zastępczą dostaje 3 czy 4 razy tyle. Czym spo-

wodowana jest ta niesprawiedliwość? W czym te nasze dzieci są gorsze? 

- Przecież to wszystko i tak państwo płaci. Rodzinom zastępczym płaci państwo i te zasiłki rodzinne 

też płaci państwo. To nie jest tak, że tylko gmina to przydziela, to jest odgórnie. Więc też uważam, 

że tutaj jest straszna niesprawiedliwość.  

- Uważam, że powinna być ustalona jedna kwota z góry. I wszystkie dzieci dostają. Nie tak, że je-

den dostaje drugi nie. (FGI Istebna) 

Cytowana wcześniej Iwona zaakcentowała również jak trudno jej sprostać wymaganiom 

finansowym takich instytucji jak przedszkole, szkoła, czy inne placówki zajmujące się rozwojem 

dzieci i dedykujące im rozrywki (np. domy kultury, które organizują wszelkiego rodzaju kursy  

i zajęcia). Podobne spostrzeżenia dotyczące kosztów wychowania (a także ubioru) i wykształcenia 

dziecka ma także Aurelia, matka jedynaka: 

[Problemy – red.] finansowe to podstawa. Bo nie ukrywam, że u nas jest wszystko drogie i kupienie 

na przykład butów i tego wszystkiego, bo dziecko rośnie, więc na początku to jest wszystko nowe 

na wiosnę i wszystko nowe na jesień. Więc to są duże koszty, nie ukrywajmy tego. Przedszkole, ja-

kieś inne rzeczy, a gdzie tu jakaś przyjemność, tak, w tym wszystkim? To jest raz. (…)Do mnie to 

po prostu, wie Pan co... Powinny być przedszkola... Są przedszkola prywatne takie, owszem, zgo-

dzę się, ale kogo stać na przedszkole prywatne? Bo jak ja zapisywałam syna do przedszkola i awa-

ryjnie chodziłam, pytałam się po prywatnych przedszkolach jakby to wyglądało, jeżeli by tam dziec-

ko zapisać to dziecko zostawić na 8 godzin z jednym posiłkiem to jest koszt w granicach 800-900 zł 
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miesięcznie. Więc wie Pan co, jak ja zarabiam 1500, to co ja mam połowę oddać za przedszkole? 

To, to się mija dla mnie z celem. (Aurelia) 

W podobnej sytuacji jest również Aneta, która cały rok odkłada pieniądze na zakup pod-

ręczników. Jej wypowiedź najlepiej oddaje, jakim obciążeniem finansowym dla rodzica jest, dar-

mowa przecież, edukacja dziecka: 

- Wydatki szkolne [to trudność – red], bo podręczniki teraz są bardzo drogie. 

Moderator: Jak Pani sobie radzi z wymienionymi trudnościami?  

- Jest tak, że co miesiąc odkłada się, żeby już na wrzesień już się sprawdza te ceny, odkupuje się 

od kogoś, ale tak się co miesiąc odkłada jakąś tam kwotę, aby na wrzesień było. (Aneta) 

Dotąd cytowane kobiety mieszkają w sercu Górnego Śląska, w Katowicach lub pobliskich 

miastach. Jednak ich problemy ekonomiczne są powszechne, na co wskazuje analiza wywiadów 

grupowych w czterech wybranych do badania gminach województwa śląskiego. Na problem wy-

sokich kosztów zwracały uwagę matki z Rybnika oraz Istebnej. Zatrważającym jest, iż wydatki 

związane z edukacją potomka w przypadku niektórych rodziców wymuszają wzięcie przez nich 

kredytu.  

Książki są naprawdę bardzo drogie i jak ktoś ma 4 lub 5 dzieci, a nasz program systemowy co roku 

sobie życzy mieć nowe książki, no to niech mi Pani wierzy, że trzeba brać kredyty, żeby dzieci po-

słać do szkoły. Powinien być stały program nauczania dzieci albo, tak jak teraz zrobili z pierwszymi 

klasami, dostęp do wypożyczenia książek. Moim zdaniem byłby to na pewno łatwiejszy stan dla lu-

dzi, którzy planują dzieci, bo powiem Pani szczerze, gdyby mi dzisiaj ktoś powiedział, że mam sobie 

zrobić dziecko, no to wyśmiałabym go. Żyjemy w chorych czasach. (FGI Rybnik) 

Istnieją co najmniej trzy wyjścia z tej uciążliwej dla rodzin sytuacji. Pierwszym jest odgórne usta-

lenie, że szkoły publiczne powinny przez dłuższy okres posługiwać się określonym zestawem pod-

ręczników, które kolejne roczniki będą mogły od siebie odkupywać. Drugą możliwością jest dalsze 

wprowadzanie darmowych podręczników przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, natomiast trze-

cim wyjściem jest zakup dowolnych, potrzebnych podręczników przez szkołę, która by je jedynie 

wypożyczała kolejnym rocznikom wychowanków. Aby wczuć się w nastroje rodziców spowodo-

wane polityką MEN, szkół i wydawnictw, warto zapoznać się z poniższym fragmentem: 

- Powinna być większa pomoc dla tych wielodzietnych rodzin. Np. w szkołach… książki… Bo teraz 

jest tak, że te książki od jednego dziecka do drugiego już nie wystarczają, bo się już nie zgadzają.  

I to jest chore. Kiedyś był elementarz i nas w domu było pięcioro i wszyscy uczyliśmy się z tego 

jednego elementarza. A teraz książki zmieniają co roku, a angielski nawet co pół roku.  

- Tak bywa. Jak córka chodziła do gimnazjum, kupili książki, a za pół roku się okazało, że ta książka 

do angielskiego za 50 zł już jest nieprzydatna, bo zmieniła się pani i trzeba kupić nową książkę. Jest 

teraz za dużo wydawnictw i oni mają te umowy podpisane, a później kombinują. A faktycznie kie-

dyś korzystało się z książek po siostrze, mimo różnicy 2 lata między nami.  

- Ale przynajmniej, żeby jeden po drugim miał te książki. A nie co wrzesień trzeba dać 1000 zł na 

nowe.  

- I to się tak niedawno zmieniło. Niestety. Bo jeszcze w tych 90-tych rokach to jeden po drugim 

powoli te książki ciągnął. Ale teraz to już jest masakra. (…) 

- Znowu wchodzi ta komercja w politykę prorodzinną. Mówią o polityce prorodzinnej, a nie ma jej  

w ogóle w naszym kraju.  

- My mamy sporo dzieci i wyprawić ich we wrześniu do szkoły to jest naprawdę koszmar.  

Moderator: A nie ma wsparcia z tej strony? 

- 100 zł dodatku na dziecko, które zaczyna rok szkolny (poirytowana tą kwotą). Jest jeszcze doda-

tek na autobus jak dziecko dojeżdża, ale nasze dzieci nie dojeżdżają, więc nie dostajemy tego do-
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datku. I jest kwestia taka u nas, że książki z dziecka na dziecko nie przechodzą. Każde dziecko 

mam akurat w takim wieku, że muszę każdemu kupić osobno tą książkę – cały zestaw tych książek. 

I potem ja to muszę wywalić, bo to jest po prostu nieużyteczne.  

- Jeszcze kiedyś też było tak, że książka to książka, a ćwiczenia to ćwiczenia. A teraz wypełnia się 

też zadania i pisze się w książkach, więc są one nieużyteczne, żeby je przekazać komuś.  

- W tej chwili to jest naprawdę marnotrawienie papieru i pieniędzy i wszystkiego. (…) 

- Przede wszystkim szkolnictwo powinno być całkowicie darmowe. Ja pracuję w sklepie, gdzie 

sprzedaję książki i to naprawdę jest masakra, ile rodzice płacą za książki. Ja pracowałam w Austrii 6 

lat. Moja szefowa miała czwórkę dzieci i ja nie widziałam, żeby ona jechała i kupowała książki. 1-go 

września dzieci przychodziły ze szkoły i miały pełną wyprawkę ze szkoły. (FGI Istebna) 

 

O istnieniu problemu ubóstwa czy też niewydolności finansowej wspominali również za-

proszeni do badania eksperci ze wskazanych gmin. Ponadto, także i inne badania ROPS wykona-

ne w ostatnich latach dowodzą, że jest to, obok alkoholizmu i bezrobocia, jeden z większych pro-

blemów społecznych regionu.34 

Sposoby radzenia sobie z problemami finansowymi 

Badane matki znają wiele sposobów na rozwiązanie problemów finansowych. Wiele z nich 

to wyjścia jedynie tymczasowe, doraźne. W okresach szczególnie trudnych dla rodziny pod 

względem ekonomicznym, uczestniczki wywiadów zwracają się do bliskich po pomoc finansową – 

zwykle do rodziców, czyli dziadków dzieci, ale występują także sytuacje, kiedy koniecznym jest 

pójście do pomocy społecznej po zasiłek rodzinny i dodatki do niego. Niemniej to drugie rozwią-

zanie nieraz odstrasza zbyt licznymi wymaganiami formalnymi. Poza tym matki borykające się  

z problemem finansowym starają się szukać wszelkiego rodzaju promocji i ogólnie rzecz biorąc, 

żyć oszczędnie i tego samego uczyć swoje dzieci. Ponadto, czasami, aby zreperować rodzinny 

budżet, wyprzedają już niepotrzebne, ale jeszcze niezużyte przedmioty, np. ubrania. Dzięki temu 

zyskują dodatkowe pieniądze.  

W przypadku jeżeli dany wydatek można przewidzieć, ponieważ wiąże się np. z kupnem 

we wrześniu wyprawki szkolnej dla dziecka, matki oszczędzają na ten cel cały rok lub, jeżeli nie 

zdołały zgromadzić takich pieniędzy wcześniej, biorą kredyt, a jeżeli jest to możliwe, odkupują 

używane podręczniki.  

Znacznym problemem dla rodziców okazują się koszty zajęć dodatkowych dedykowanych 

dzieciom. Aby móc spełnić marzenie dziecka i wysłać je na jakiś kurs, czy zapisać do koła, rodzice 

proszą dziadków, aby je sfinansowali, np. w ramach prezentu urodzinowego. Jeżeli jednak pozy-

skanie tych pieniędzy nie jest możliwe, dziecko musi zrezygnować z udziału w takim przedsię-

wzięciu. W podobny sposób rozwiązuje się problem rozrywek – np. wyjść do kina, czy na basen 

lub wyjazdów na wycieczki. W przypadku rodzin wielodzietnych, jedna z rozmówczyń wskazała 

rozwiązanie polegające na tym, że organizuje z mężem wyjście tylko dla jednego dziecka,  

a w następnej kolejności, po zgromadzeniu funduszy, dla kolejnego. Niestety, duża rodzina rzad-

ko może pozwolić sobie na wspólne spędzanie czasu na płatnych rozrywkach. 

Czasami staramy się dzielić, tak że, robimy tzw. dzień tylko dla samego dziecka. I wtedy poświęca-

my albo reszta jest oddawana do babci, a my sobie idziemy z tym jednym dzieckiem gdzieś tam al-

bo staramy się szukać na internecie jakichś promocji, czy czegoś, żeby była to mniejsza kwota. 

Ewentualnie dofinansowanie przez dziadków, jeżeli mają ochotę im coś kupić. To w zamian tego 

prosimy, żeby dofinansowali nas do wycieczki jakiejś, żebyśmy mogli gdzieś pojechać. (Iwona) 

                                           
34 Zob. Kapitał społeczny w województwie śląskim. Raport z badań, ROPS, Katowice 2014, s. 103. 
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9.2. PROBLEM DRUGI: PRACA I PRACODAWCA 

Wśród wszystkich problemów matek pojawiających się w kontekście pracy zawodowej, 

można wyłonić 3 najważniejsze, do których należą trudności w łączeniu obowiązków zawodowych 

z opieką nad chorym dzieckiem, niekorzystny czas pracy i system zmianowy (zmiany nocne) oraz 

ogólny brak zrozumienia pracodawców dla stanu ciąży i macierzyństwa. Problemy związane  

z łączeniem życia zawodowego z prywatnym są powszechne i dostrzegane przez różne środowi-

ska, nie tylko matek, ale także urzędników, którzy również wzięli udział w niniejszym badaniu. 

 Praca a opieka nad chorym dzieckiem 

Omawiane zagadnienie jest związane z funkcjonowaniem służby zdrowia, które zostanie 

poruszone w kolejnej części niniejszego raportu oraz z przepisami prawa pracy, mówiącymi, że 

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu 

roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 

188 Kodeksu pracy)35 oraz przepisami stanowiącymi, że osobie ubezpieczonej, zwolnionej od wy-

konywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres 

zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie 

dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad 

dziećmi, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt.1 i 2 [tj. nad dziećmi w wieku do ukończenia 8 lat  

w szczególnych przypadkach, np. w sytuacji niespodziewanego zamknięcia żłobka oraz nad cho-

rymi dziećmi w wieku do ukończenia 14 lat]36.  

Jedna z uczestniczek badania, Dagmara, poruszyła tę kwestię, zauważając, iż wraz z mę-

żem ma poważne problemy ze zwolnieniem się z pracy, w sytuacji gdy jej dziecko jest chore lub 

po prostu potrzebuje wizyty u lekarza. Zdaniem kobiety pracodawcy nie honorują owych dwóch 

dni, które gwarantuje kodeks pracy, a jeśli to czynią, to nie zmienia to faktu, iż ich wymiar jest 

wciąż zbyt niski. Ostatecznie owe 60 dni opieki nad chorym dzieckiem, które ustanawia ustawa  

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, uzy-

skuje się na podstawie zaświadczenia od lekarza (tzw. L4 na dziecko), przy czym nie każda cho-

roba, czy po prostu wizyta u medyka kończy się jego otrzymaniem. Matka w takiej sytuacji, po 

skorzystaniu z przewidzianych dwóch dni, zmuszona jest brać urlop. 

Jest to [trudność – red.] spowodowane może pracą, bo jak robię od rana do 15-tej, no to popołu-

dniu nie mogę dużo rzeczy załatwić, jak np. dziecko jest chore, żeby nie wziąć np. wolnego dnia  

w pracy no to popołudniu ogólnie nie ma lekarzy, są jakieś tam pogotowia, jakieś wieczorne przy-

chodnie, ale to jest nie wiem opieka jest nie taka, tak? Np. ja bym chciała pójść do mojej lekarki, 

która prowadzi moje dzieci, ale ona jest też od rana do południa. Czyli ja muszę wziąć wolne, żeby 

pójść do lekarza co mnie drażni, tak? Bo to się też wiąże z dniem wolnym od pracy, jak dzieci są 

chore, czy trzeba iść do specjalisty czy cokolwiek, nie? Więc to jest też jakaś tam wizyta jedno-

dniowa, no jeden dzień urlopu i tak w kółko.(…) Nie wiem, no wydaje mi się, że jest gdzieś tam  

w ustawie, że przysługuje ileś tam, 2 dni tak? Czy więcej tam dla dziecka, tak? Jest coś takiego? No 

tego nikt nie honoruje itd. Powinni to honorować pracodawcy, powinni bardziej honorować, powin-

no być więcej takich dni tak? Dwa dni w roku dzieci nie chorują, tylko więcej, tak? I to powinno być 

podzielone, czy to ojciec czy matka weźmie. (Dagmara) 

                                           
35 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2014 poz. 1502 ze zm.) 
36 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macie-
rzyństwa (Dz.U. 2014 r. poz. 159).  
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Jeszcze większy problem ze zwolnieniem od pracy w sytuacji choroby dziecka mają kobiety, które 

nie posiadają umowy o pracę, a zatem nie przysługują im omówione rozwiązania37. Co prawda 

umowy cywilno-prawne zapewniają elastyczne podejście do obowiązków zawodowych, więc nie 

wymuszają na pracowniku pobytu w jednym miejscu (umożliwiają wykonanie zadania w domu), 

jednak należy pamiętać, że nieraz tego rodzaju umowy są przez pracodawców źle rozumiane  

i zakres obowiązków w nich zawarty jest tożsamy z tym znajdującym się w umowach o pracę, 

chociaż rozwiązanie to nie gwarantuje tych samych przywilejów. Owe nadinterpretacje tworzą 

takie sytuacje jak u Aurelii:  

No to głównie jak dziecko jest chore tak? No bo wie Pan, ja nie dostanę... nie pracuję, że tak po-

wiem na normalną umowę o pracę. Ja nie dostanę L4 na dziecko na tydzień czasu, tak? A jeszcze 

najlepiej, żeby ono drugi tydzień zostało po chorobie, żeby jakoś tam nabrało odporności znowu, 

tak. No to... wie Pan, no w tym momencie jest problem. (Aurelia) 

Na problem zwróciły uwagę także inne matki – Danuta i Hanna. Z wypowiedzi pierwszej 

wynika, że w sytuacji choroby syna, razem z mężem, z jakichś powodów postanowili unikać ko-

rzystania z dni wolnych przeznaczonych na opiekę i próbowali to „urlopami pozakrywać”. Takie 

działanie może wynikać z nieprzychylności pracodawcy do takich sytuacji. Podobnie w przypadku 

wypowiedzi Hanny widać, że kwestia wzięcia dni wolnych na opiekę nad dzieckiem jest dla niej  

i męża problematyczna. 

Teraz w przedszkolu już nie, jak chodził do żłobka to chorował i wtedy był problem. W pracy czło-

wiek nie chciał brać tyle opieki, to próbowaliśmy jakoś to wszystko urlopami pozakrywać. Teraz, 

odpukać, jak chodzi od września do przedszkola, to nie choruje i nie mam takiego problemu. Co nie 

znaczy, że znowu mogę nie mieć. To u dziecka z dnia na dzień, a tu trzeba iść do pracy, bo coś 

ważnego do zrobienia. (Danuta) 
 

Problem bardziej na zasadzie, jeżeli czuję, że dzieci są chore, a musimy obydwoje iść do pracy. To 

jest na pewno główny taki problem. (Hanna) 

 Brak zrozumienia pracodawców 

Omówione w poprzednim punkcie trudności wiążą się z brakiem wyrozumiałości i empatii 

pracodawców wobec pracownic będących matkami. Bardzo trudnym doświadczeniem w tej mate-

rii podzieliła się Dorota, która straciła zatrudnienie właśnie ze względu na nieobecność w pracy 

spowodowaną chorobą córki. Badana nie wyjaśniła w szczegółach powodu zwolnienia, być może 

nie dopełniła pewnych obowiązków, natomiast zwróciła uwagę na podejście pracodawcy, który 

wykazał się całkowitym niezrozumieniem jej trudnego położenia. 

Miałam ostatnio taką sytuację, że moja starsza córka zachorowała na rotawirusa i leżałam z nią  

w szpitalu tydzień. Niestety w związku z tym straciłam pracę. (…) Żeby może ci pracodawcy byli 

bardziej wyrozumiali w związku z opieką nad dzieckiem, jakimś L4 dla matki. No bo wiadomo, ten 

okres 5-6 lat to jest taki okres najbardziej, prawda? Kiedy dziecko nie idzie do tej szkoły, nie jest 

takie w miarę łatwe w obsłudze. (…) Niemniej jednak, kiedy dziecko choruje czy cokolwiek jest 

problem z opieką nad tym dzieckiem. Bardzo często kobiety wtedy tracą pracę, są w tej pracy dys-

kryminowane. (Dorota) 

Jak widać, mimo kampanii społecznych mających wspierać matki na rynku pracy, ich sytuacja 

wciąż jest ciężka, a historie dotyczące utraty zatrudnienia przez kobiety z powodu ważnych obo-

wiązków rodzinnych lub tuż po zakończeniu urlopu macierzyńskiego nie są wcale rzadkie. Poniżej 

                                           
37 Dotyczy to osób, które nie posiadają dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. 
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prezentujemy fragment rozmowy dotyczącej postawy niektórych pracodawców wobec kobiet 

przebywających na urlopie macierzyńskim i powracających po tym okresie do pracy. Jak wynika  

z wypowiedzi matek ze Strumienia oraz Anny, kobiety zamieszkującej aglomerację, postawy pra-

codawców są wszechobecnym problemem, w wyniku którego kobiety nierzadko postanawiają 

rezygnować z przysługującego im wymiaru urlopu, a nawet z siedmiogodzinnego dnia pracy  

w okresie karmienia. 

- Ja chciałam jeszcze coś dodać, ale może nie we własnym imieniu, bo nie mnie to spotkało. Mam 

co najmniej dwie znajome, które zaraz po urlopie macierzyńskim straciły pracę. Więc tutaj ta poli-

tyka prorodzinna do mnie nie przemawia. Nie przemawia do mnie to, co słyszę w mediach, że kreu-

je się tam taki obraz matki, która może się później, po urodzeniu dziecka, świetnie rozwijać. Nie 

wygląda to tak dobrze. Nawet właśnie na terenie gminy, bo jedna z koleżanek też właśnie tutaj 

straciła pracę. Więc pod tym względem jest to jednak pewnego rodzaju ryzyko zdecydować się na 

dziecko, bo nie mamy gwarancji, że później tą pracę utrzymamy.  

- Urlop roczny to też jest raczej fikcja. Jeżeli chcesz zachować pracę to lepiej żebyś po czterech 

miesiącach do niej wróciła. Nawet jeżeli umowa jest na stałe, bo przecież jak nas nie ma, to ktoś 

nas musi zastąpić… I okazuje się, że już zostaje. Właśnie po rocznym urlopie. 

- Moje znajome straciły właśnie pracę po rocznym urlopie.  

-Moja bratowa jest teraz w ciąży i chyba lepiej właśnie, żeby wróciła po tych czterech miesiącach… 

A co to jest, cztery miesiące? (FGI Strumień) 
 

Pół etatu [jest potrzebne – red.], ale żeby były jakieś godziwe zarobki. Żeby pracodawca nie patrzył 

krzywo. U nas nawet dziewczyny, którym przysługuje siedmiogodzinny wymiar pracy z racji kar-

mienia, rezygnują z tego. Nawet co niektóre się do tego nie przyznają. Jest duża presja pracodaw-

cy. (Anna) 

 Niekorzystny czas pracy (praca zmianowa) lub konieczność wykonywania nad-

godzin 

System zmianowy ogólnie rzecz biorąc może być dla niektórych matek bardzo pomocny, 

zwłaszcza, jeżeli mąż lub partner również posiada zmienne godziny pracy i w efekcie mogą razem 

dostosowywać swój grafik do wymogów opieki nad potomstwem. Wydaje się jednak, iż to roz-

wiązanie sprawdza się wyłącznie w przypadku zajmowania się starszymi dziećmi, które nie po-

trzebują już tak wiele uwagi, zwłaszcza matczynej, jak dzieci młodsze. Największym problemem 

okazuje się dwunastogodzinny system zmianowy. Dla wielu kobiet, zwłaszcza wychowujących 

małe jeszcze dzieci, to rozwiązanie jest dużym obciążeniem.  

- Walczę ze zmęczeniem, to przede wszystkim. Pracuję w systemie zmianowym teraz od lutego.  

I w momencie, kiedy pracuję na noc, to ja jestem nie do życia. Także też jestem na etapie szukania 

innej pracy, aczkolwiek no, daję radę w ciągu dnia. Dziecko jest w przedszkolu, także mogę odpo-

cząć. A później spędzamy ten dzień do wieczora razem. (…) 

Moderator: A w momencie, jak idzie Pani do pracy, jak to wygląda, dziecko zostaje... 

- Z ojcem. Musieliśmy też tak pogodzić pracę, żebym mogła pracować. (Barbara) 
 

Zawsze było ciężko, bo ja pracowałam po 12 godzin. Najczęściej było to tak, że dwa dni 12, dzień 

wolnego, dwa dni wolnego. Zdarzało się siedem dni w tygodniu po 12. Więc czasami (westchnienie) 

trzeba było po nocach sprzątać czy tam ugotować coś, żeby na drugi dzień było gotowe jak przyjdą 

z przedszkola. To najmłodsze było u babci. Także czasami nie widzieliśmy się tydzień. Bo jak cza-

sami pracowałam po 12 w ciągu tygodnia, to nie było takiej możliwości. (Iwona) 

Osobą w podobnej sytuacji jest również Celina. Kobieta widzi, ze państwo niczego nie 

oferuje już niekarmiącym matkom, które posiadają małe dzieci. Dostrzega ona również potrzebę 
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refleksji nad dodatkowymi rozwiązaniami dotyczącymi ograniczenia możliwości pracy zmianowej 

takich kobiet. Tego rodzaju rozwiązanie może przynieść szereg korzyści, zarówno dla matki, która 

będzie opiekowała się dzieckiem, jak i dla jej potomstwa, któremu nie zabraknie kontaktu i zain-

teresowania rodzica.  

- Tutaj się może skupię na pracy, bo okazuje się, że nie ma żadnych przywilejów do tego, że jest 

się mamą. Te przywileje są dopóki się dziecko karmi, dziecko jest malutkie, wtedy wiadomo, godzi-

nę wcześniej się wychodzi. Natomiast nie ma takich przywilejów, że jeżeli praca jest zmianowa, to 

ciężko jest pogodzić pracę na drugiej zmianie, czyli od 14 do 22 z opieką nad dzieckiem. Bo tak na-

prawdę to jest to moment kiedy dziecka nie widzę. Dziecko kończy szkołę, ja w tym czasie jadę do 

pracy i nie widzimy się cały dzień. Ja przychodzę, syn śpi. 

Moderator: Rozumiem, że bywają takie tygodnie? 

- Tak, kiedy pracuję na drugiej zmianie. Wtedy to jest kwestia pogodzenia. Powinny być jakieś 

ograniczenia wprowadzone, Szkoła nie zrobi wszystkiego za nas. Mama musi pracować z dzieckiem 

w domu, bo jeżeli nie pracuje to potem są tego efekty w szkole. 

Moderator: Czyli takie ułatwienie dla matek, że powinny pracować w systemie dzien-

nym? 

- Tak albo na przykład, no nie wiem. Praca do 22 dla kogoś, kto ma dziecko jest naprawdę ciężka. 

No bo przyjeżdża do domu i co ma zorganizować? Powinno być jakieś ograniczenie, nie wiem, do 

godziny 18. To jest taka godzina, że można wrócić do domu, z tym dzieckiem pobyć, odrobić lekcje. 

Dla mnie największym utrudnieniem są godziny pracy. (Celina) 

Na problem, choć nie dotykający jej bezpośrednio, zwróciła uwagę również Ewelina. Jej 

zdaniem dla matek dzieci jeszcze niesamodzielnych, powinny być zarezerwowane poranne zmiany 

tak, aby mogły być popołudniami i wieczorami w domach. 

Trudno powiedzieć. Myślę, że duże znaczenie ma tu praca, to w jakich godzinach ona się odbywa. 

Często teraz jest tak, że praca jest na nocki, na popołudnie. Jest to duże obciążenie dla takich ma-

tek. A jednak jak jest to praca od rana do południa i działa świetlica, w której dzieci mogą zaczekać 

po zajęciach, to jest dużo łatwiej. Dzięki temu, że ja mam taką pracę [elastyczną –red.], udaje mi 

się godzić wszystkie rzeczy i nie mam problemów. Ale gdyby to były nocki albo praca popołudniu, 

to nie wchodziło by to w rachubę. (Ewelina) 

Znacznym utrudnieniem dla niektórych badanych matek okazał się nienormowany czas 

pracy, wymagający od nich czasami także wieczornej aktywności zawodowej oraz oczekiwania 

pracodawcy co do większego zaangażowania się pracowników w szczególnych, newralgicznych 

dla firmy okresach w roku. Pracujące w ten sposób kobiety bywają zestresowane i sfrustrowane, 

co jest pochodną wyrzutów sumienia wobec dziecka, z którym nie mogą – z powodów zawodo-

wych – spędzać takiej ilości czasu, której chcą i potrzebują. Przykładami tych trudnych sytuacji są 

historie Danuty i Doroty oraz Aurelii – trzech matek pracujących, które wyjaśniają, jak praca koli-

duje z obowiązkami rodzicielskimi. Pierwsza z nich odczuwa dyskomfort wynikający z braku kon-

taktu z dzieckiem i – jak sama mówi – słabej więzi z nim, objawiającej się tym, iż syn za nią nie 

tęskni. Druga zaś zwraca uwagę na to, że czasami jej zbyt długa praca negatywnie odbija się na 

dzieciach. 

Staram się być dobrą mamą, cierpliwą, bawię się ze swoim dzieckiem, ale czuję, że gdzieś ten czas 

nam ucieka ze względu na pracę, na żłobek. Widzę to po tym jak traktuje moich rodziców, tam mo-

że iść spać, nie tęskni za mną. Czy jest z moim mężem. Nie ma pomiędzy nami takiej silnej więzi 

jak niektóre mamy co są cały czas przy dziecku. Przez weekendy chodziłam do szkoły, w tygodniu 

praca, ile ja go widzę. Przyjdę do domu jest 4 a o 7 idzie spać, bo rano musi spać bo idzie do 

przedszkola. Z jednej strony to jest dobre, a z drugiej chciałabym żeby ten Damianek zaczął  płakać 

po tej mamie, bo jej nie ma. (Danuta) 
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Trudne to jest ponieważ... ja pracuje tak, że właściwie ten czas pracy mam nie do końca... od do. 

Są momenty, że muszę po prostu dłużej zostać w pracy albo nadrabiać to wieczorami to na pewno 

odbija się na dzieciach. Natomiast rozwiązaniem takim u nas jest to, że starsza córka chodzi do 

przedszkola... Młodszą opiekuje się prababcia czyli moja babcia... No powiem szczerze, że gdybym 

nie miała tych opcji, a przede wszystkim do tej młodszej babci to prawdopodobnie nie wróciłabym 

do pracy. (Dorota) 

Z kolei Aurelia skupia się na tym, że godzenie życia zawodowego z macierzyństwem wymusza na 

niej nieraz wykonywanie obowiązków domowych nocą, co wiąże się z kosztami, jakie ponosi jej 

własny organizm (zmęczenie, niewyspanie). Jest ona jednak dla dziecka gotowa je ponieść. 

- To zależy powiedzmy od natężenia pracy, tak? Bo jeżeli są takie miesiące jak grudzień, gdzie ja 

nie wiem gdzie mam ręce wsadzić, bo mam tyle pracy... to wydaje mi się, że trochę zaniedbuję ob-

owiązki rodzicielskie, tak? Nie poświęcam tyle czasu, że tak powiem, co bym chciała dziecku. Bo je-

żeli to jest na przykład takie miesiące jak teraz, że ja mam mniej tych obowiązków no to wiadomo, 

że jak przychodzimy z przedszkola to się bawimy razem czy idziemy razem na spacer, czy coś ta-

kiego. No a, że tak powiem w grudniu to jest jakieś wyrwane gdzieś tam pół godzinki dla niego, 

kiedy ja się z nim pobawię. 

Moderator: No ale jak by tutaj to jest uwarunkowane Pani trybem pracy, tak? Ale stara 

się Pani mimo wszystko godzić? Nie ma tak, że nie ma Pani czasu na obowiązki domo-

we czy na te rodzicielskie?  

- Nie, oczywiście. Nie, się to odbija na tym, że nie śpię w nocy bo robię (śmiech). Bo wiadomo, że 

wolę po pracy spędzić czas z dzieckiem, prawda? (Aurelia) 

Sposoby radzenia sobie z problemami zawodowymi 

Wachlarz wymienionych przez uczestniczki badania możliwości radzenia sobie z omówio-

nymi problemami zawodowymi jest bardzo wąski. W wielu sytuacjach, jedynym wyjściem, choć 

pod względem finansowym często nienajlepszym, jest rezygnacja z pracy i trwałe lub czasowe 

(do momentu znalezienia lepszego, bo np. elastycznego zajęcia) bezrobocie. Kobiety, które nie 

chcą podejmować tej, jak się wydaje, skrajnej decyzji proszą o pomoc swoich rodziców, teściów 

lub innych bliskich, którzy są chętni i mają możliwość opiekowania się dzieckiem w czasie ich 

nieobecności. Co niepokojące, w niektórych sytuacjach matki tak bardzo nie chcą stracić pracy, 

że rezygnują z pełnego wymiaru urlopu macierzyńskiego, a nawet postanawiają nie korzystać  

z możliwości siedmiogodzinnego dnia pracy w okresie karmienia niemowlęcia.  

9.3. PROBLEM TRZECI: PROBLEM Z DOSTĘPEM DO SŁUŻBY ZDROWIA 

Problemy ze służbą zdrowia okazują się mieć zarówno uczestniczki badania żyjące  

w aglomeracji górnośląskiej, jak i te mieszkające w mniejszych miejscowościach. Ich zdaniem 

najtrudniej dostać się specjalistów, ale kobiety narzekają, że także u pediatry i lekarza pierwsze-

go kontaktu są duże kolejki:  

Problemami są właśnie lekarze, odległe terminy. Do rodzinnego lekarza, trzeba, nie ma tak, że 

dziecko zachoruje i się idzie, tylko trzeba tydzień wcześniej się zarejestrować, bo takie są terminy 

do lekarzy. (Aneta) 
 

Fundusz zdrowia, wiadomo, jedno [dziecko – red.] musi chodzić do takiego lekarza, bo u drugiego 

nie było już miejsca, dzieci z reguły cała trójka na raz jest chorych, połapie jeden od drugiego. Jest 



127 | S t r o n a  

 

jeżdżenie od jednego lekarza do drugiego. Terminy tych wizyt, to wiadomo. Ogólnie opieka zdro-

wotna, nic takiego innego mi teraz nie przychodzi do głowy. (Klara) 

Trudności przysparzają również godziny przyjęć u poszczególnych lekarzy. W związku  

z tym, że nierzadko zdarza się, że wybrany doktor przyjmuje rankiem, kobieta nie ma wyboru  

i musi zwalniać się z pracy (np. brać jednodniowy urlop), aby zasięgnąć u niego porady medycz-

nej. Zachodzi zatem jej zdaniem potrzeba, aby wprowadzać także późniejsze godziny przyjmowa-

nia przychodni medycznych tak, aby zawsze jakiś lekarz był dostępny późnym popołudniem lub 

wieczorem. 

Inną kwestią jest dostępność specjalistów, np. z zakresu psychologii. Zdaniem Ewy, trze-

ba nieraz długo szukać dobrego lekarza i odpowiednio wyposażonej poradni.  

Były problemy z dostaniem się do specjalisty. Kiepsko są wyposażone poradnie psychologiczne, pe-

dagogiczne, czasami szuka się w kilku miastach, zanim trafi się na dobrego psychologa. (Ewa) 

Temat opieki zdrowotnej i dostępu do specjalistów został poruszony także podczas wy-

wiadu fokusowego w Pszczynie. Uczestniczące w nim matki narzekają na bardzo długie kolejki, 

które niejako wymuszają na nich prywatne wizyty.  

- Dostęp właśnie do specjalistów. Jak dziecko wymaga jakiejś szczególniejszej opieki to trzeba cze-

kać albo iść prywatnie w końcu. 

- Albo wyjechać do innego miasta, żeby się dostać do specjalisty. Szczególnie do Katowic, do Gli-

wic. 

Moderatorka: Tam są krótsze kolejki niż w Pszczynie? 

- Nie. 

- Na przykładzie dermatologa i na przykładzie zapisów, że nie ma w ogóle miejsca na kasę... 

- Nie ma miejsca. 

- Trzeba iść tylko i wyłącznie prywatnie. 

- Okulisty do dzieci nie ma w ogóle na przykład.  

Moderatorka: Czyli specjalistów brakuje w Pszczynie, tak?  

- Albo tak samo dermatolog. Moja córka dostała wysypki, żeby iść do dermatologa to terminy były 

dopiero na przyszły rok. W 2014 we wrześniu, a w styczniu dopiero 2015 by miała termin. 

- To jest śmieszne.  

- Nagle potrzebuje jakiejś maści, a poza tym zobaczyć z czego to się wzięło – no nie. 

- Nie ma, za wszystko trzeba płacić. 

- Nie ma żadnego wsparcia. (FGI Pszczyna) 

Innym problemem dotyczącym opieki medycznej, zauważanym przez grupę kobiet  

w Pszczynie, jest nieobecność higienistki w szkole. Matki kwestionują zasadność krótkich dyżurów 

pielęgniarek w placówce, a także narzekają na bierność i być może strach dyrekcji szkoły przed 

podjęciem interwencji w sytuacji jakiegoś wypadku. Kobiety mają zatem uzasadnione obawy, że 

placówka, w której uczą się dzieci nie udzieli im pomocy w potrzebie lub uczyni to zbyt późno, 

ponieważ nauczyciele, przed poinformowaniem służb medycznych, często decydują się czekać na 

przyjazd rodziców38.   

                                           
38 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 ze zm.) pracownik szkoły 
jest zobowiązany do niezwłocznemu zapewnienia poszkodowanemu opieki, w szczególności poprzez sprowadzenie fa-
chowej pomocy medycznej, a w miarę możliwości udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy (§40 Rozporządzenia).  
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- Bo dzieci nie mają zapewnionej opieki w szkole. Pielęgniarki nie ma w szkole. 

- Moja córka rok temu w szkole, no nieszczęśliwie ją chłopak potrącił i ze schodów spadła, to nie 

zrobili nic. Czekali aż ja dojadę, żeby w ogóle pogotowie wezwać.  

- To jest w ogóle bez sensu, bo podpisuję się w szkole, że w razie wypadku czy czegoś zgadza się 

na przyjazd karetki. 

- Podpisuje się już niby nawet formalnie takie zaświadczenie, że w razie wypadku zezwalam na ko-

rzystanie, żeby tam z pierwszej pomocy temu dziecku udzielili, wezwali karetkę... Ale to jest tylko 

na papierku. Jak przyjdzie co do czego wzywają rodziców i bez nich nic nie zrobią. 

- Jeżeli nie ma pani higienistki, to szkoła nie może nic zrobić. Szkoła nie może nawet tabletki podać. 

– No, ale pogotowie wezwać czy coś. Żeby dziecko pół dnia czekało w szkole zanim rodzic przyje-

dzie? (irytacja) 

Moderatorka: To rozumiem, że w pszczyńskich szkołach nie ma higienistek? 

- Znaczy są na dyżurach, mają tam parę godzin tygodniowo, jakoś tak. (FGI Pszczyna) 

W obszarach mniej zurbanizowanych występuje niedostatek lekarzy pierwszego kontaktu. 

Ponadto niektóre kobiety stwierdziły, iż ci, którzy przyjmują są niekompetentni i zostawiają matki 

same z problemami zdrowotnymi ich dziecka, nie wskazując, co dalej robić. Budzi to niemałą fru-

strację. Prześledzenie wypowiedzi matek ze Strumienia, czyli niewielkiego miasta na południu 

województwa, ukazuje z jakimi problemami w zakresie opieki zdrowotnej nad dzieckiem muszą 

się one zmierzyć. Pierwszą, mniejszą trudnością, na którą zwrócono uwagę jest już sama reje-

stracja, której należy dokonać ze stosownym wyprzedzeniem. Kolejna wiąże się z postawą leka-

rzy, którzy są albo niezorientowani w sytuacji w gminie (nie znają możliwości, z których można  

w niej skorzystać) albo nie poczuwają się do obowiązku pokierowania matki w stosowne miejsce 

tak, aby pomóc jej dziecku.  

- No to wiadomo… Ta podstawowa opieka medyczna, gdzie trzeba rano wstać o 7.00, żeby dziecko 

chore zarejestrować do lekarza.  

- Albo trzy dni wcześniej wiedzieć, że dziecko się rozchoruje. No to jest porażka. (…) 

- Ja mogę ze swojego punktu powiedzieć, że takie zajęcia jak logopeda czy gimnastyka korekcyjna 

– to leży. Jest w szkole, ale jest tych godzin tak malutko, że reszta dzieci się nie mieści. Jest bardzo 

okrojony czas na te zajęcia. Koniecznie należałoby to wydłużyć.  

- Ja też byłam teraz z córką na bilansie sześciolatka i potrzebna jest gimnastyka korekcyjna i basen. 

I mnie z tym zostawiono… I w końcu mają w przedszkolu niby raz na tydzień chyba jakiś sport…, 

Ale taki sport gdzie jest tyle dzieci, to nikt nie popatrzy na to dziecko indywidualnie. A sama też nie 

wiem, jakie ja mam z nią w domu ćwiczenia robić np. I lekarz też tylko powiedział, że gimnastyka 

korekcyjna i nic więcej. A w przedszkolu nie ma na co liczyć. (FGI Strumień) 

Prawdziwy problem, którego matki bardzo się obawiają, pojawia się dopiero w sytuacji, 

gdy dziecko choruje, a lekarz nie jest w stanie postawić mu diagnozy. Kobiety boją się w takich 

chwilach nie tylko niekompetencji lekarskiej w zakresie wykrycia i nazwania dolegliwości, ale tak-

że mają obawy przed tym, iż nikt ich nie poinformuje, gdzie szukać dalszej pomocy. Poniżej zacy-

towany został fragment grupowej rozmowy matek mieszkających w Strumieniu. Były one świad-

kami, jak bezduszni i nieempatyczni mogą okazać się lekarze: 

- Zapewnienie tym dzieciom właśnie tej podstawowej opieki zdrowotnej [jest kłopotliwe – red.]. 

Żeby nie musieć się martwić o to, co zrobię w wypadku jakiejś jeszcze nie daj Boże nietypowej cho-

roby. No rodzice są często zostawiani z diagnozą albo czasem i bez diagnozy, bez kierowania gdzie-

kolwiek.  

- Dokładnie. Też miałam ostatnio taką sytuację. Pojechałam na pogotowie z synem, a tam pani 

chyba nie wiedziała, co mu jest i dała mu coś, bo musiała na tym pogotowiu coś dać. I poszłam tu-

taj do naszej pani doktor, która też powiedziała, że jak jest 30 lat lekarzem, to ona nigdy takiej wy-
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sypki nie widziała. I później głupia matka, bo nie wie co dziecku jest. I w końcu znalazłam na inter-

necie dwie możliwe dolegliwości i pojechałam do następnego lekarza. I to właśnie takie chodzenie  

z tym dzieckiem i nie wiadomo co mu jest. Człowiek od razu powinien wiedzieć, co się dzieje dziec-

ku i co ma podać temu dziecku. I wyszło w końcu, że to za dużo witamin. I wiem, że ja już więcej 

do tego samego lekarza z dzieckiem nie pójdę.  

- Albo traktują nawet w taki sposób. jak szłam tydzień po tygodniu z dzieckiem, to patrzyli na mnie 

jak na kosmitę. No bo dziecko ma gorączkę i czemu się ta matka czepia? Mam przeczekać…A wczo-

raj właśnie jeden z lekarzy w tym naszym sławetnym ośrodku powiedział koleżance, której dziecko 

ma od małego szereg jakichś dodatkowych chorób, że w tym przypadku on nie jest władny leczyć 

to dziecko i pani ma sobie znaleźć innego pediatrę gdzieś w okolicy. On się nie czuje władny!  

- Trzeba się o 7.00 rano rejestrować. Jak się przyjdzie o 12.00 to już nie ma żadnych szans, żeby 

się do lekarza dostać. A jak dziecko się rozchoruje nagle w ciągu dnia i zadzwoni się po pogotowie, 

to od razu pytają oburzeni, dlaczego z dzieckiem do przychodni nie poszłam. (FGI Strumień) 

Jeszcze bardziej ograniczony dostęp do pomocy lekarskiej jest w miejscowościach wiejskich, któ-

re same nie posiadają ośrodków medycznych, a najbliższe znajdują się w miastach, często odda-

lonych o kilkadziesiąt kilometrów. Kobiety z Istebnej zwróciły również uwagę na dodatkową, 

wcześniej nie poruszaną kwestię zbyt drogich leków.  

- Lekarstwa, zdrowie. To jest następna skarbonka bez dna.  

Moderatorka: Ale mówi pani o cenach leków, czy służbie zdrowia, dostaniu się do leka-

rza? 

- O wszystkim. Jest np. potrzeba pójść z dzieckiem do dermatologa. U nas tu najbliżej jest Cieszyn. 

To jest 45 km.  

- I jeszcze trzeba czekać w kolejkach 3 miesiące.  

- Brak po prostu specjalistów.  

- A jak trzeba szybko, no to prywatnie. I to jest znowu kasa.  

- No nie stać nas…  

- Trzeba dobrze kombinować. (FGI Istebna) 

Sposoby radzenia sobie z utrudnionym dostępem do służby zdrowia 

 Jak nie trudno się domyślić, jeśli nie posiada się w rodzinie lekarza, którego specjalizacja 

może pomóc w chorobie dziecka, trudno jest rozwiązać większość problemów, o których mówią 

uczestniczki wywiadów indywidualnych i grupowych. Kobiety kwestie długich kolejek do specjali-

stów rozwiązują poprzez płatne wizyty prywatne, a jeżeli nie mają takiej możliwości, pozostaje im 

czekać.  

9.4. PROBLEM CZWARTY: MAŁA DOSTĘPNOŚĆ ŻŁOBKÓW I PRZEDSZKOLI 

Liczba żłobków, a w zasadzie dostępnych w nich miejsc, jest prawdziwą zmorą badanych 

matek39, szczególnie tych pracujących, ale także tych, które dopiero pragną ponownie podjąć 

zatrudnienie. Zaskakującym okazuje się fakt, że nawet w miastach powyżej 150 tys. mieszkań-

ców, wobec dużego zapotrzebowania, może istnieć tylko jeden publiczny żłobek.  

                                           
39 Problem ten był bardzo często podnoszony, nie tylko podczas wywiadów indywidualnych (również eksperckich), ale 
także w czasie fokusów.   
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Opiekuńcze [trudności – red.] tylko na zasadzie żłobek, tak, bo żłobek jest tylko jeden w Bytomiu.  

I naprawdę bardzo ciężko się do niego dostać, dlatego musiałam skorzystać z urlopu wychowaw-

czego. (Hanna) 
 

Żłobki to już jest problem z miejscami, bo nawet w prywatnych nie ma, a tu jest tylko jeden pań-

stwowy. Wydaje mi się, że gdyby była potrzeba posłać małego do żłobka, to nie mielibyśmy naj-

mniejszych szans, a z przedszkolami sytuacja wygląda całkiem nieźle. (Anna) 
 

Ten żłobek jest malutki i tak przepełniony, że nie wiem kiedy się tam dostaniemy. Do przedszkola 

też mieliśmy trudność się zapisać. (…) Przedszkoli w Siemianowicach jest kilka, ale żłobek jest tylko 

jeden, na całe Siemianowice. To jest po prostu jakaś pomyłka! (Kamila) 

Oczywiście funkcjonują także niepubliczne placówki opiekujące się najmłodszymi dziećmi, jak  

i tymi nieco starszymi (przedszkola), jednak koszt pobytu w nich malucha jest dla wielu rodziców 

zdecydowanie za wysoki.  

Moderatorka: Jaka jest teraz kwota opłaty za przedszkole? 

- Teraz 700 zł. 600 – 700 zł prywatne. 

- A publiczne koło 200 z dodatkowymi godzinami.  

- Żłobki tez tak stoją – 680 mniej więcej... 

- Tak, że to jest naprawdę duża suma. (FGI Pszczyna) 
 

W niektórych przedszkolach są jakieś koszmarne opłaty stałe. U nas były opłaty za wyżywienie,  

a tam jakiś komitet rodzicielski, czy opłaty stałe, czy dziecko chodzi czy nie. Dla rodzin wielodziet-

nych to jest problem. (Jadwiga) 

Właśnie ze względu na brak miejsc w żłobkach, niektóre kobiety decydują się na pozosta-

nie w domu, nierzadko kosztem własnym planów i ambicji, tak jak poniżej cytowana Edyta. Boha-

terka wywiadu wskazała również na kolejną dyskusyjną kwestię, która często pojawia się także  

w kontekście rekrutacji do przedszkoli. Sprawa ta dotyczy kryteriów przyjęć do placówki40. Duża 

konkurencja o miejsce w żłobku budzi w rodzicach nieufność wobec innych matek i ojców, a tak-

że frustracje i złość, stąd nie dziwi fakt, iż pojawiła się idea lepszej kontroli tego, czy rodzice 

dziecka przyjmowanego do żłobka nie obyliby się bez tego rodzaju wsparcia (gdyż jedno z nich  

i tak nie podjęło pracy). Edyta proponuje, aby kryterium przyjęć do żłobków oparte było na sta-

tusie zawodowym rodziców.    

- No tak, przede wszystkim to chyba żłobki... które są przepełnione albo listy są przepełnione i po 

prostu nie da się dziecka oddać pod opiekę, chcąc iść do pracy. No niestety lista oczekiwania na 

półtorej roku z góry jest śmieszna. 

Moderator: Czyli jest problem? 

- Tak, ze żłobkami zdecydowanie. Ale tak, to chyba, tylko jeżeli o to chodzi to tych żłobków jest al-

bo za mało, albo są źle zarządzane, skoro nie są w stanie po prostu przyjąć dziecka... Bo tych dzieci 

nie jest dużo. Tylko, że są po prostu pewne wymogi z góry, są listy których nie da się przeskoczyć  

i nawet jeżeli są dwa, trzy miejsca wolne, one i tak są zablokowane, więc wydaje mi się, że tutaj 

powinno gdzieś pójść w tą stronę, żeby to było bardziej dostępne dla rodziców. I też zrobić pewną 

selekcję rodziców, którzy naprawdę siedzą w domu, nie pracują, a rodziców którzy chcą pracować  

i oddać to dziecko pod opiekę, bo takie sytuacje też się zdarzają. (…) No moim zdaniem tak, jeżeli 

chodzi właśnie o te żłobki, bo to jest chyba najważniejsze dla wszystkich matek, żeby przyjmowanie 

do tego żłobka nie było pod kątem, że jest samotna matka albo samotny ojciec tylko rzeczywiście 

weryfikacja też, kto pracuje, a kto nie. Bo nieraz zdarza się, jak sama miałam okazję wpisywać 

                                           
40 Kryteria przyjęć są ustalane przez podmiot, który utworzył żłobek – zgodnie z art. 11 ust.2 pkt. 3 Ustawy z dnia  
4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 poz. 1457 ze zm.). Z kolei w przypadku przed-
szkoli, podstawowe kryteria stanowi art. 20c ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. 
nr 256, poz. 2572 ze zm.), a w następnej kolejności rada gminy. 
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dziecko na listę, to 90% osób na liście po prostu siedziało w domu i nie robiło nic, bo miasto im za 

to płaciło. I rodzice, którzy faktycznie chcieli iść do pracy, oddać te dzieci, nie mieli po prostu na to 

żadnych szans i to jest właśnie najgorsza bolączka mi się wydaje. (Edyta) 

Kryteria dostania się do żłobka budzą emocje nie tylko u Edyty. W wielu miejscowościach pierw-

szeństwo w otrzymaniu miejsca w żłobku mają dzieci samotnych rodziców, bez względu na to, 

czy opiekunowie pracują czy nie. Jest to zrozumiałe ułatwienie, jednak pracujące pary małżeń-

skie, czy partnerskie odbierają to, jako „rzucanie kłód pod nogi”, jak ujęła to cytowana poniżej 

Dorota: 

- Jeśli chodzi o takie instytucje jak żłobki i przedszkola zupełnie nie wspierają matek. A tym bardziej 

nie wspierają... małżeństw i związków partnerskich. 

Moderator: Na jakiej podstawie Pani tak uważa? 

- Uważam, że kobiety, które są samotne, są w stanie dostać się szybciej z dzieckiem do przedszkola 

czy do żłobka. Kiedy jest to sytuacja taka, że jest obydwoje rodziców wychowujących dziecko to 

wtedy oni są jakby, to znaczy spychani... W drugiej kolejności. Nie uważam, żeby to było jakieś złe. 

Ja nie czuję się pokrzywdzona, natomiast no... takie są realia, że są rzucane kłody pod nogi, tak, 

rodzicom. (Dorota) 

Ciekawą perspektywę dotyczącą kryteriów przyznawania miejsc w żłobkach, przeciwną do 

przedstawionej przez Edytę, nakreśliły Alina, Julita oraz mieszkanka Strumienia. Zasygnalizowały 

one, iż pierwszeństwo przyjęcia do niektórych placówek mają osoby pracujące zawodowo, tak jak 

życzyłaby sobie tego Edyta. Rozwiązanie to wydaje się logiczne, niemniej jednak pomija pewną 

ważną kwestię, o której wspominają poniżej cytowane kobiety. Niekiedy matki mogą podjąć za-

trudnienie dopiero po umieszczeniu dziecka w tego rodzaju placówce. Bez tej możliwości rozpo-

częcie aktywności zawodowej jest dla nich niemożliwe ze względu na konieczność opieki nad 

dzieckiem. W takiej sytuacji, kryterium to dyskryminuje i utrudnia chcącym znaleźć zatrudnienie 

matkom aktywność na rynku pracy, a co za tym idzie, wpływa na ich zasobność finansową.  

Żłobków nie ma tu prawie wcale, w okolicach miasta jest jeden i na pewno przedszkola, żeby nie 

było tyle kryteriów, żeby te dzieci przyjąć, bo jest ich za dużo i ci rodzice są trochę dyskryminowani. 

Sama musiałam pokombinować jak moja Maja szła do przedszkola i nie miałam pracy. Tym ma-

mom byłoby dużo łatwiej, gdyby nie było tych problemów z dostaniem się do żłobka, przedszkola. 

Żeby powstało więcej takich miejsc, nie mówimy o tym, aby państwo wszystko sfinansowało, to 

jest niemożliwe, za dużo by tego było, jak ktoś daje palec to wezmą całą rękę i każdy by chciał 

więcej i więcej. Gdyby się pootwierało więcej takich instytucji, więcej przedszkoli i żłobków przede 

wszystkim, bo to jest najważniejsze. (…)Właśnie kryteria rekrutacji [są kłopotliwe – red.]. Mam kil-

ku takich znajomych, co dzieci nie podostawały się do przedszkoli tylko dlatego, że mama nie pra-

cowała i skreślali je, bo siedzi w domu. Czasami nie ma tej pracy albo dopiero, gdy dziecko pójdzie 

do przedszkola, to ma szansę do tej pracy pójść. (Alina) 
 

No z tymi właśnie przedszkolami jest [problem – red.]. Jeżeli chodzi o przedszkola, no to są tu 

pewne kryteria, że np. matka, która nie pracuje, no to jak siedzi w domu, to nie musi to dziecko iść 

do przedszkola. W pierwszej kolejności są matki pracujące i w ogóle te dzieci są brane pod uwagę. 

Właśnie nie ma często miejsc w przedszkolu, są przepełnione. I gdyby ta matka mogła dać te 

dziecko do przedszkola, żeby je przyjęli, to mogłaby iść do pracy na pół etatu, mogłaby się rozwi-

jać, iść między ludzi. A tutaj są takie ograniczone możliwości. (Julita) 
 

A co mnie ostatnio właśnie strasznie poruszyło, zapisywałam syna do przedszkola, bo będzie już 

miał 3 latka. I jest tam ta rekrutacja. No dobrze, niech ona będzie, ale troszkę inna, bo dowiaduję 

się od pani dyrektor, że punkty są za to czy rodzice pracują czy nie. Więc tłumaczę właśnie, że od 

tego czy dziecko się dostanie do przedszkola czy nie, zależy to, czy otrzymam pracę czy też nie. Ro-

zumiem rekrutację, ale powinno to wyglądać inaczej, bo wiem, że nawet samotna matka, która nie 
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ma pracy też tych punktów nie ma. Jak ma szukać pracy skoro nie wie, czy będzie miała co zrobić  

z dzieckiem? Powinno to działać jakoś inaczej. (FGI Strumień) 

Jak widać w powyżej cytowanej wypowiedzi, trudna sytuacja występuje również w przy-

padku przedszkoli, przy czym należy zauważyć, że liczba tych placówek jest zdecydowanie wyższa 

niż żłobków. Okazuje się jednak, że w niektórych miejscowościach występuje zauważalny deficyt 

przedszkoli publicznych, dlatego trudno się do nich dostać41. Prywatne z kolei są dla wielu rodzi-

ców zbyt drogie: 

Do przedszkola jest się ciężko dostać, nie mówię, że nie. Dlatego, że jesteśmy małżeństwem i oboje 

rodziców pracuje, to wcale nie jest tak łatwo się dostać. Jak słyszę, że panie czekają po półtorej ro-

ku, dwa lata na miejsce w żłobku, gdzie to dziecko trafi na dwa, trzy miesiące do żłobka, a potem 

idzie za chwilę do przedszkola. (Hanna) 
 

Powinny być przedszkola... Są przedszkola prywatne takie, owszem, zgodzę się. Ale kogo stać na 

przedszkole prywatne? Bo jak ja zapisywałam syna do przedszkola i awaryjnie chodziłam i pytałam 

się po prywatnych przedszkolach, jakby to by wyglądało, jeżeli by tam dziecko zapisać, to dziecko 

zostawić na 8 godzin z jednym posiłkiem, to jest koszt w granicach 800-900 zł, tak, miesięcznie. 

Więc wie Pan co? Jak ja zarabiam 1500 zł, to co ja, mam połowę oddać za przedszkole? To, to się 

mija dla mnie z celem.  (Aurelia) 

Pod terminem „dostępność” nie kryje się jedynie ograniczona liczba miejsc, czy wysokie 

koszty pobytu dziecka, ale także zakres czasu, w którym funkcjonują żłobki oraz przedszkola. 

Zwykle nie są one dopasowane do godzin pracy rodziców dziecka, co nastręcza im wielu trudno-

ści organizacyjnych, związanych z koniecznością nieustannego pośpiechu, uelastycznianiem (cza-

sem wbrew woli pracodawcy) grafiku, czy angażowaniem osób trzecich w odbiór dzieci z placów-

ki: 

Chodzi o godziny otwarcia przedszkola, bo to jest tak, otwierają przedszkole o tej godzinie, co ja 

idę do pracy, a zamykają tak, że jestem na styk w przedszkolu. Tak do 18, czy 18.30 to byłoby su-

per. Wiem, że te przedszkolanki też pracują, ale to jest chyba do dogadania. Każdy pracuje w róż-

nych godzinach, są ludzie co pracują po 12-14 godzin. (Agnieszka) 
 

Chociaż wydaje mi się, że jakby było na przykład do 18:00 to było by lepiej, bo niekiedy wie Pan, 

muszę się spieszyć, bo na przykład jak ja wchodzę za 5 czy za 10 to panie już są oburzone, bo one 

o równej mają tramwaj czy autobus. No i to jest potem wielki problem. No, więc to jest do mnie ja-

kieś takie... no to powinno być rozwiązane. (Aurelia) 
 

Ale tak samo bardziej elastyczny powinien być czas pracy tych placówek zapewniających tym dzie-

ciakom opiekę. No dla mnie jest też niezrozumiałe, że np. ta osoba ma to dziecko odebrać do godz. 

15.00, a ona pracuje akurat do 15.00 i to 20 km poza miejscem zamieszkania. Ona musi dojechać. 

I znów musi kogoś prosić… I tak robią. Wynajmują opiekunki, żeby to dziecko odebrać z tego 

przedszkola i zapewnić mu opiekę do momentu powrotu jednego z rodziców z pracy. Więc to na 

pewno byłoby do zrobienia, żeby ten czas funkcjonowania tych placówek był bardziej elastyczny. 

(Ekspert Strumień) 

Inną kwestią jest funkcjonowanie żłobków czy też przedszkoli w dniach okołoświątecz-

nych. W takich sytuacjach niektóre instytucje pełniące opiekę nad najmłodszymi dziećmi funkcjo-

nują na wzór szkół, tzn. nie prowadzą normalnych zajęć w stałych godzinach, a ograniczają się 

do dyżurów. Jest to bardzo kłopotliwe dla rodziców, którzy w tych dniach pracują w zwykłym 

wymiarze i nie mają możliwości odebrać dziecka przed czasem.  

                                           
41 Zagadnienie braku miejsc w przedszkolach pojawiło się także w trakcie wywiadów grupowych w wybranych miejsco-
wościach: w Strumieniu oraz w Pszczynie. 
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- Bo na przykład do mnie, wie Pan co, jeszcze mogę powiedzieć coś to chodzi mi na przykład  

o przedszkole... Funkcjonuje tak jak szkoła. Do mnie to jest bezsens po prostu, tak? Gdzie na przy-

kład są potem dyżury, tak jak był teraz w wielki czwartek, piątek i wtorek [chodzi o Triduum Pas-

chalne poprzedzające święta Wielkiej Nocy]. No to było przedszkole tylko dyżur, tak? Gdzie dyżur to 

też są godziny skrócone. Ja nie mam wolnego w te dni, ja siedzę normalnie w pracy. (Aurelia) 

Sposoby radzenia sobie z niedostępnością żłobków i przedszkoli 

W obecnej sytuacji nie istnieje zbyt wiele możliwości obejścia problemu, jakim jest brak 

żłobków, czy w przypadku niektórych miejscowości także przedszkoli. Kobiety postawione przed 

taką trudnością, rezygnują z pracy zawodowej albo, jeżeli mają taką możliwość, proszą swoich 

bliskich o pomoc w opiece nad dzieckiem. Ewentualnie, jeżeli dysponują samochodem lub dobry-

mi połączeniami komunikacji publicznej, decydują się szukać miejsca w placówce położonej poza 

okolicą, w której mieszkają. Czasem jest to inna dzielnica, a innym razem nawet inna miejsco-

wość.  

W przypadku kłopotliwych dla rodziców godzin otwarcia żłobków, czy przedszkoli, kolejny 

raz nieocenioną rolę pełnią dziadkowie lub inne zaufane osoby, które na prośbę rodziców odbie-

rają dzieci z placówki. Jeżeli ojciec lub matka nie posiadają takiego rodzaju wsparcia, próbują 

uelastycznić swój czas pracy – poprzez zwolnienie na czas odbioru dziecka.  

9.5. PROBLEM PIĄTY: BRAK PLACÓW ZABAW, BAWIALNI I PLACÓWEK 

OPIEKUJĄCYCH SIĘ MAŁYMI DZIEĆMI  

Uczestniczki wywiadów dostrzegają także trudności związane z brakiem miejsc, do któ-

rych mogą się udać z mniejszymi dziećmi w celach rozrywkowych. Ich zdaniem potrzebne byłyby 

placówki, do których mogłyby skierować swoje małe dziecko popołudniami. Pozostawałoby ono 

pod opieką osób tam zatrudnionych lub w innym wariancie rodzica. Chodzi przede wszystkim  

o miejsca nastawione na zabawę. Wspomina o tym między innymi Barbara, a z jej słów wynika, iż 

istnieje potrzeba stworzenia większej liczby swego rodzaju sal i placów zabaw, na których dzieci 

mogłyby swobodnie wyładowywać swoją energię. Problem dostrzegają również mieszkanki Ryb-

nika. 

Może stworzenie jakichś takich miejsc, gdzie te dzieci mogą się wyszaleć, bo ja mam największy 

problem z tym, że on idzie do przedszkola. Tam jest grzeczny, miły, sympatyczny. I on jak wycho-

dzi musi odreagować. I mnie jak jestem zmęczona ma szlag trafić, bo ja nie mam po prostu siły 

czasami się nim zajmować. A stworzenie takich miejsc, gdzie bym mogła z nim iść, np. gdzie on się 

wyszaleje też z dzieciakami, to nie mówię, że tam musi być dodatkowa jakaś nauka, czy obowiązki. 

On idzie się bawić, wyżyć i odreagować z tego wszystkiego. (…) Żeby to nie kosztowało majątku. 

Więcej tych placów zabaw, żeby te dzieci naprawdę miały co robić. (Barbara) 
 

- My nie mamy żadnego placu zabaw. Po prostu są instytucje, które doskonale o tym wiedzą, a nie-

stety nie pomagają nam nic. Są głusi na to, o co ludzie proszą. 

- Trzeba wszystko samemu organizować. 

- Na przykład naprzeciwko mieszka wspólnota, to ta wspólnota rządzi, tam mają plac zabaw, ale 

tam do wspólnoty nie można wejść. Nawet kredą nie można pomalować. (FGI Rybnik) 

Matki widzą także potrzebę powstania klubów – tzn. instytucji, w których mogłyby zosta-

wić dziecko na jedną lub dwie godziny, np. aby móc pozałatwiać swoje sprawy lub zrobić zakupy 
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albo po prostu, aby się z nim tam pobawić. Miejsca te wyobrażają sobie na kształt bawialni z do-

świadczoną kadrą opiekunów, gdzie można poza zabawą, także odrobić lekcje. Nieraz uczestnicz-

ki badania za przykład takiego potrzebnego miejsca stawiały Bawilandię – czyli specjalnie przygo-

towaną przestrzeń dla dzieci zlokalizowaną przy klubie sportowym w jednym z miast aglomeracji.  

Na pewno otwarcie większej ilości instytucji, które by pomagały takim matkom. To znaczy jeżeli 

matka by chciała po prostu gdzieś wyjść, żeby ten ośrodek, no ośrodek, jakby to powiedzieć, np. 

Bawilandia, coś takiego, żeby się po prostu mogli zająć na godzinkę czy tam dwie. To by było od-

ciążające. (Jagoda) 
 

Jakieś świetlice, gdzie można by, np. czynne do 18:00, dzieci zostawić i będą jakieś opiekunki i że-

by to było bezpłatne, że te dzieci mogłyby sobie tam lekcje odrobić i pobawić jak są młodsze. (…) 

Tak jak mówię dla młodszych dzieci, jakąś Bawilandię, czy świetlicę, to by dużo dało. (Julita) 
 

Właśnie bardzo odczułam w ubiegłym roku brak takiego miejsca zabaw, takiego kącika, bawialni. 

Dojeżdżałam wówczas też z córką do bawialni, która była w Rudzie Śląskiej, w mieście sąsiednim. 

Także po pracy jeszcze się organizowałam, brałam wózek i jechałam. Brakuje mi tego strasznie, 

żebym mogła gdzieś wyjść z dziećmi do miejsca, w którym byłyby zapewnione dla nich atrakcje. 

(Irena) 
 

Otworzyć coś takiego, żeby można było tak na 2-3 godzinki oddać dziecko, aby mogła sama pójść 

na zakupy, bo nie zawsze jest to komfortowe jak się idzie na zakupy do dużego sklepu z małym 

dzieckiem. (Jolanta) 

Również Julita dostrzega trudność w znalezieniu opieki do dzieci, w sytuacji, gdy sama musi 

wyjść, czy do lekarza, czy do urzędu. Odpowiedzią na tę konieczność, jak sama mówi, byłaby 

opiekunka. W wyobrażeniu kobiety, miałaby to być osoba opłacana przez państwo lub gminę. 

Nie wiem jak to wytłumaczyć… Tak jak np. jeżdżą pielęgniarki np. po domach, że zajmują się star-

szymi osobami. One są np. od nas, z państwa, one mają za to płacone. Żeby to osoby prywatne, 

tak jak ja bym np. teraz tego potrzebowała, żeby nie musiały za to płacić [za tego rodzaju opiekun-

kę, która jest potrzebna – red.]. Żeby np. opiekunka do dziecka np. raz w tygodniu, czy dwa razy  

w tygodniu mogła przyjść. Tak? Zajść i mi się dzieckiem na trzy, cztery godziny zająć, żebym mogła 

w tym czasie załatwić swoje sprawy. (…) Tak jak mówię, że można swojego lekarza wtedy załatwić, 

jakieś swoje sprawy urzędowe gdzieś musieć. Bo, będąc matką np. trójki czy więcej dzieci, teraz 

wszystkie te dzieci ubrać i z nimi iść do urzędu, stać po cztery godziny w kolejkach, no to troszkę 

jest ciężko. (Julita) 

Sposoby radzenia sobie z brakiem placów zabaw, bawialni i placówek opiekujących 

się małymi dziećmi 

Podobnie jak i w kontekście poprzednio omówionych problemów, gdy matka musi wyjść 

po południu, aby załatwić ważne sprawy organizuje swoim dzieciom opiekę męża lub innej, bli-

skiej i zaufanej osoby. Z kolei problem braku miejsc, w których małe dzieci mogą się wyszaleć, 

rodzice rozwiązują poprzez samodzielną organizację im zabawy.  
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9.6. PROBLEM SZÓSTY: SKROMNA OFERTA POZASZKOLNYCH ZAJĘĆ DLA 

DZIECI  

Niektóre uczestniczki badania posiadające już starsze, bardziej samodzielne potomstwo, 

dostrzegają potrzebę organizowania im dodatkowych zajęć poza godzinami spędzonymi w szkole. 

Dotyczy to w szczególności tych okresów, kiedy dzieci mają wolne, tj. podczas ferii czy wakacji. 

Jedna z badanych zgłosiła potrzebę organizacji w szkołach różnorodnych wyjazdów na czas za-

mknięcia instytucji, czy też dodatkowych zajęć na boiskach. Poza szkołą takie warsztaty czy kursy 

mogłyby organizować także jednostki gminne, jak domy kultury. Dla matek, w szczególności wie-

lodzietnych, ważne jest również to, aby te zajęcia były tanie lub nawet bezpłatne. Problem ten 

wskazywały zarówno mieszkanki miast, jak i wsi42. 

- Na pewno zagospodarować dzieciom czas wolny w tych szkołach [trzeba – red.]  

Moderator: W szkołach? 

- No, jak mają wolne. W jakikolwiek sposób, czy jakieś zajęcia właśnie pozaszkolne zorganizować 

typu wyjazd w momencie jak szkoła jest zamknięta, mają ferie czy jakieś zajęcia na boiskach czy 

sportowe. (…) U nas na osiedlu działa jakieś tam szybkie uczenie się czytania, czy zapamiętywania. 

No, ale więcej takich zajęć powinno być właśnie pozalekcyjnych, gdzie może sobie wejść w każdej 

chwili i to przede wszystkim nieodpłatnych. (Helena) 
 

Zajęcia pozaszkolne, nieodpłatne dla dzieci, bo to jest fajna sprawa, a przy większej ilości dzieci, 

nie na wszystko stać. Jakaś świetlica, angielski organizowany raz w tygodniu, czy dwa razy w tygo-

dniu, żeby te dzieci mogły gdzieś posiedzieć, iść gdzieś z przyjaciółmi, spędzać czas, a przy okazji 

się uczyć. (Klara) 
 

Jeśli chodzi o dzieci, to myślę, że jest po prostu za mało zajęć pozalekcyjnych, które by były w mia-

rę dostępne, bo czasami są zajęcia fajne, ale cena jest taka, że nie zawsze rodzic wielodzietnej ro-

dziny może sobie pozwolić. (Kinga) 
 

- A poza tym na tle innych większych miast jest tu bardzo mało rzeczy. Jest na przykład harcer-

stwo, są tańce, ale nie ma klubu takiego, ja chciałam zostać szermierzem, nie ma czegoś takiego, 

czy jakiś takich sportowych rzeczy. Mało jest nowoczesnych, innowacyjnych rzeczy.  

- Żeby zainteresować czym innym, niż zwykłą grą w piłkę. 

- Wszędzie są tylko Orliki. 

- Tylko piłka nożna. (FGI Rybnik) 
 

W miastach są np. domy kultury, które mają takie ogniska. Tam jedni się zajmują tańcem, inni mu-

zyką, można pojeździć w sezonie na łyżwach… U nas to się wiąże z tym, że my musimy jeździć za 

tym… Nie ma w Istebnej takiego ośrodka kulturalnego, który by się zajął dziećmi na miejscu. (FGI 

Istebna) 

 

 

                                           
42 Zapewne w wielu miejscowościach takie przedsięwzięcia są organizowane, jednakże badanie wykazało, że wiele kobiet 

prawdopodobnie nie ma tego świadomości.  
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9.7. PROBLEM SIÓDMY: TRUDNOŚCI ARCHITEKTONICZNE I LOKALOWE 

Jak się okazuje jest jeszcze wiele do zrobienia w kwestiach wspierania matek nie tylko  

w dziedzinie prawa i świadomości pracodawców, ale także w sprawach o wiele bardziej prozaicz-

nych, jakimi są rozwiązania infrastrukturalne, w tym architektoniczne, ułatwiające funkcjonowa-

nie kobiet z wózkiem w przestrzeni publicznej. Oczywiście problem ten nie dotyczy jedynie matek 

z małymi dziećmi, ale także wiąże się z trudnościami osób niepełnosprawnych, a także starszych 

w poruszaniu się po miejscowości. Powyższe czyni go uniwersalnym i szczególnie ważnym.   

Wystarczy rozejrzeć się, aby dostrzec, że gminy województwa śląskiego w większości nie 

radzą sobie z dostosowaniem przestrzeni do osób poruszających się na wózkach. W niniejszym 

badaniu, jedna rozmówczyń zwróciła uwagę na to, iż ciężko jest jej czasami zrobić zakupy pod-

czas spaceru z dzieckiem, ponieważ wejście do sklepu jest zbyt wąskie, aby wjazd był w ogóle 

możliwy. Kobieta ta stoi zatem przed kilkoma niekorzystnymi rozwiązaniami: pozostawić dziecko 

w wózku przed sklepem, ufając że nic złego się nie wydarzy (co rzecz jasna, nie wchodzi w grę), 

zaangażować do pomocy bliską osobę, aby przypilnowała dziecko na czas robienia zakupów (co 

może być utrudnieniem zarówno dla proszącego o pomoc, jak i pomagającego) lub rezygnacja  

z kupna (co niczego nie rozwiązuje).  

Jeszcze tak sobie myślę, że kolejka w sklepie, czy wejście z dzieckiem, z wózkiem do sklepu [jest 

problemem – red.]. Mam tutaj taki sklep osiedlowy na myśli, do którego nie da się żaden sposób 

wjechać wózkiem. Gdybym chciała wejść z wózkiem głębokim, to nie wejdę. Jeszcze z wózkiem 

spacerowym, takim cieniutkim, to jeszcze jako tako się wcisnę, a najlepiej bez wózka. A nie zosta-

wię dziecka przed drzwiami. (…)No właściwie wczoraj była taka sytuacja, że najmłodsze dziecko zo-

stawiłam właśnie z babcią pod sklepem, jednocześnie sama weszłam. A w tym samym czasie mąż 

zajmował się jeszcze drugim dzieckiem, które zabrał do bawialni. Także no opieka nad dziećmi musi 

tutaj być zapewniona, żeby wejść do sklepu ze wszystkimi dziećmi, no to czasem jest kłopot. Ale to 

jest kwestia gabarytów sklepu i jakiegoś takiego zorganizowania. (Irena) 

Innym, podobnym problemem jest nieprzystosowanie środków komunikacji miejskiej do 

wózków, na co zwróciła uwagę Gabriela. Niejednokrotnie wejście do tramwaju czy autobusu  

z wózkiem wymaga od kobiety nie lada sprawności, bo nie zawsze pojawią się osoby chętne do 

pomocy: 

Może nie z mojego doświadczenia, bo jednak mam samochód, więc korzystam raczej z takiej ko-

munikacji, ale wydaje mi się, że problemem może być komunikacja miejska w przypadku kilkorga 

dzieci. I z tymi sprzętami, wózkami dostawać się do tramwajów, no ja miałam powiedzmy niewiele 

takich okazji, no ale faktycznie jest to nie lada wyczyn. (Gabriela) 

Bardzo uciążliwą sytuacją dla matki z wózkiem jest też zamieszkanie w budynkach bez 

wind lub takich, w których windy zatrzymują się na półpiętrach, a na schodach, które pozostają 

do pokonania nie ma podjazdów albo nie są one dostosowane do jego rozstawu kół. Niestety 

takie sytuacje zdarzają się często i właściwie uniemożliwiają matce samodzielne wyjście na spa-

cer z małym dzieckiem. 

W temacie przestrzeni przyjaznej matkom pojawiła się także kwestia miejsc specjalnie 

przeznaczonych dla kobiet z małymi dziećmi. W miejscach publicznych brakuje pomieszczeń,  

w których matka mogłaby swobodnie przewinąć niemowlę lub je nakarmić. Nawet urzędy miast, 

czy gmin okazują się nie być odpowiednio przystosowane. 
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Jak byłam na urlopie macierzyńskim to zauważyłam, że nie ma takich miejsc, gdzie można by było 

nakarmić dziecko. Chociażby w naszym urzędzie miasta, nie ma takiego miejsca. (Anna) 

Sposoby radzenia sobie z trudnościami architektonicznymi 

I w tym wypadku nieodzowną pomoc okazują osoby bliskie albo sąsiedzi lub, jak w przy-

padku podróżowania komunikacją publiczną, obcy chętni do wyniesienia wózka z tramwaju czy 

autobusu. W sytuacji, gdy kobieta nie może liczyć na tego rodzaju wsparcie, a sama nie jest  

w stanie poradzić sobie ze sprzętem, rezygnuje ze swoich planów. 

9.8. PROBLEM ÓSMY: BRAK WSPARCIA  ZE STRONY NAJBLIŻSZYCH 

Na problem braku wsparcia innych osób narzekają głównie kobiety, których rodziny 

mieszkają daleko lub panie, których mężowie czy partnerzy na co dzień pracują poza miejscem 

zamieszkania. Są zatem zdane tylko na siebie, przyjaciół, czy ewentualnie sąsiadów. Sytuacja ta 

bardzo utrudnia funkcjonowanie nie tylko w aspekcie organizacyjnym, ale także emocjonalnym. 

Pozwala uświadomić sobie, jak ważną rolę we współczesnej rodzinie posiadają sprawni i chętni do 

pomocy dziadkowie dziecka. 

- Wsparcie od rodziny? No (ze śmiechem) też byłoby mile widziane, ale nie ma rodziny, więc wyklu-

czamy ten aspekt. Ciężko (ze śmiechem) mi jest, bo np. widzę, że naokoło wszystkie babcie  

i dziadkowie dbają o swoje dzieci, o swoje wnuki. A jednak ja nie dostaję tego wsparcia i jest mi 

ciężko, bo wiem, że np. dziadek, czy np. czasem jakaś głupia pomoc, jeśli chodzi o zakupy dla dzie-

ci, to jednak jest to duże wsparcie, czy finansowe, czy.. czasami w trudnych sytuacjach takie psy-

chiczne wsparcie jest niesamowitym darem, który pomaga to pchać dalej. Ale ja to wsparcie dosta-

ję od sąsiadów. 

Moderator: W jakim znaczeniu od sąsiadów? 

- Mam tutaj sąsiadów. To jest taka para państwa w wieku moich rodziców i oni, bardzo często roz-

mawiamy i oni zastępują mi, że tak powiem, moich rodziców w rozmowach. Bo zawsze mnie pocie-

szają. (Janina) 
 

Na przykład mam koleżanki, które nie mają babci i jak dziecko zachoruje, no to jest gigantyczny 

problem, bo nie ma z kim tego dziecka zostawić. Potem idą w ruch sąsiadki, czy koleżanki.   

(Aurelia) 

 

O roli dziadków świadczy również fakt, że to właśnie ta część rodziny w zdecydowanej większości 

badanych przypadków stanowi główne wsparcie (opiekuńcze oraz finansowe) dla młodej rodziny 

wychowującej małoletnie dzieci. 

9.9. PROBLEM DZIEWIĄTY: BRAK CZASU DLA SIEBIE 

Posiadanie potomstwa bardzo często wiąże się z wyrzeczeniami. Badane matki jednak nie 

skarżyły się na to. Wiele z nich widzi co prawda, że dziecko znacząco wpłynęło na ich plany ży-

ciowe, ambicje oraz czas wolny, jednak nie buntują się przeciwko temu. Niektóre tak organizują 

sobie czas, aby jak najlepiej pogodzić własne potrzeby z potrzebami dziecka, inne zaś uważają, 

że opieka nad potomstwem jest podstawowym zadaniem kobiety – matki, dlatego poświęcenie 
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się dziecku przyjmują z pokorą, jako swego rodzaju życiową misję. Przykładem takich kobiet są 

Daria oraz Ewa. Pierwsza zdaje sobie sprawę z tego, że przeniosła dla dziecka realizację własnych 

planów zawodowych na dalszy, nieokreślony termin, druga zaś dla syna musiała zmienić pracę na 

inną, niezgodną z jej wcześniejszymi zamierzeniami. W ich wypowiedziach nie słychać było jed-

nak goryczy czy żalu. 

To jest trudne do powiedzenia, bo jeżeli wiem, że mam dziecko i wiem jakie obowiązki się z tym 

wiążą, to też nie biorę sobie jakichś planów. Może bym wzięła jakby syna nie było. Córka już prawie 

dorosła, to tak jakbyśmy już prawie dzieci nie mieli. Może bym myślała o jakimś kursie, o kształce-

niu się. A jeżeli widzę, że z tym małym człowiekiem jest tyle pracy, bo to trzeba dopilnować, bo by 

się w ogólne nie uczył, to już nie myślę o czymś takim, odpada, ale chciałabym jakiś kurs zrobić, 

coś dla siebie. (Daria) 
 

Wcześniej największym problemem dla mnie była praca, bo bardzo chciałam pracować w zawodzie, 

ale przy dzieciach było to po prostu niemożliwe. Z synem mieliśmy, powiedzmy, problemy wycho-

wawcze wynikające z deficytu i nie byłam w stanie ani ja, ani mąż zostawiać go na te 8-10 godzin, 

nie miał nas kto wesprzeć z rodziny i to było największą trudnością. Sytuacja była rozwiązana tak, 

że robię to, co robię, czyli prowadzę ten sklep internetowy. Przy innej pracy biurowej praktycznie 

jest to niemożliwe, cały dzień się siedzi, nie ma szansy, aby to dziecko odebrać wcześniej, tym bar-

dziej, że jest problem z dzieckiem. Albo zdrowie dziecka i jego psychika albo „kariera” kobiet, które 

myślą, że robią karierę. (Ewa) 

 

Tabela 4. Utrudnienia roli i sposoby radzenia sobie z nimi 

UTRUDNIENIE ROLI (PROBLEM) SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z PROBLEMEM 

1
. 

N
ie

d
o

s
ta

te
k

 f
in

a
n

s
o

w
y
 

 wysokie koszty biletów uniemożliwiają rodzi-

com, zwłaszcza wielodzietnym, korzystanie  

z rozrywek całą rodziną 

 pomoc bliskich – pożyczka lub finansowe wsparcie 

dzieci w formie prezentu 

 zasiłki OPS 

 oszczędzanie pieniędzy i wydawanie ich tylko na 

najpotrzebniejsze rzeczy 

 wyprzedaż przedmiotów i ubrań już nieużywanych 

 rezygnacja z części planów (selekcja zamierzeń), 

które wymagałyby dużych nakładów finansowych  

(w tym planów dotyczących rozrywek dziecka) 

 kredyt, np. na podręczniki 

 comiesięczne odkładanie pieniędzy na podręczniki, 

które zostaną zakupione we wrześniu 

 szukanie promocji w sklepach 

 odsprzedaż i zakup używanych podręczników 

 organizacja „dnia z jednym dzieckiem”, tzn. organi-

zacja rozrywki jednorazowo tylko dla jednego dziec-

ka – w rodzinie wielodzietnej 

 

 

 wysokie koszty zajęć dodatkowych dla dzieci 

 koszty dodatkowe, np. dojazdów do danych 

miejsc komunikacją publiczną 

 wysokie koszty umieszczenia dziecka  

w żłobku, czy przedszkolu, w szczególności 

prywatnym 

 wysokie koszty podręczników szkolnych 

 drogie leki 
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UTRUDNIENIE ROLI (PROBLEM) SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z PROBLEMEM 
2

. 
P

ro
b

le
m

y
 p

ra
c
o

w
n

ic
z
e

 

 brak zabezpieczenia matek będących na tzw. 

umowach śmieciowych 

 rezygnacja z pracy 

 próba zmiany pracy 

 zbyt mały zakres dni możliwych do poświę-

cenia na opiekę nad dzieckiem  (np. na czas 

wizyty u lekarza) 

 wybieranie urlopu wypoczynkowego albo korzystanie 

z urlopu na żądanie 

 pomoc bliskich w opiece nad chorym dzieckiem 

 brak przychylności i zrozumienia pracodaw-

ców – zwolnienia 

 rezygnacja z pełnego urlopu macierzyńskiego 

 rezygnacja z możliwości krótszej pracy w okresie 

karmienia dziecka 

 niekorzystny czas pracy, niedopasowany do 

potrzeb opiekuńczych dziecka 

 pomoc bliskich w opiece nad dzieckiem 

 rezygnacja lub zmiana pracy 

3
. 

S
łu

ż
b

a
 z

d
ro

w
ia

 

 długie kolejki i odległe terminy wizyt u spe-

cjalistów 

 umawianie kosztownych wizyt prywatnych 

 czekanie na swoją kolej 

 brak specjalistów na miejscu, konieczność 

dojeżdżania do innych miast 
 konieczność zwolnienia się od pracy na czas dojazdu 

i wizyty 
 niedopasowane godziny przyjmowania leka-

rzy (w czasie pracy rodzica) 

 niedostępni specjaliści i źle wyposażone 

gabinety 
 poszukiwanie specjalistów w innych miastach 

 dezinformacja w zakresie pomocy medycznej 

– brak wsparcia (instrukcji lekarskiej) 
 brak 

 brak higienistki w szkole i niejasne zasady 

wzywania pomocy medycznej 
 brak 

 niekompetentni lekarze  brak 

4
. 

D
o

s
tę

p
 d

o
 ż

ło
b

k
ó

w
 i

 p
rz

e
d

s
z
k

o
li

 

 za mała liczba żłobków (brak instytucji, 

zwłaszcza publicznych i przepełnienie istnie-

jących)* 

 rezygnacja z pracy zawodowej 

 pomoc bliskich w opiece nad dzieckiem 

 szukanie miejsca w innych, oddalonych placówkach 

 za mała liczba przedszkoli w niektórych 

miejscowościach 

 przedszkola zbyt oddalone od miejsca za-

mieszkania 

 za wysokie koszty pobytu dziecka (w tym 

bardzo wysokie, zaporowe koszty pobytu 

dziecka w placówce prywatnej) 

 kłopotliwe kryteria przyjęcia 

 niedopasowane godziny funkcjonowania 

żłobków i przedszkoli do godzin pracy rodzi-

ców 

 pomoc bliskich w opiece nad dzieckiem 

 zwalnianie się z pracy wcześniej 
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UTRUDNIENIE ROLI (PROBLEM) SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z PROBLEMEM 

 ograniczenia godzin funkcjonowania placó-

wek w dniach okołoświątecznych 

 pomoc bliskich w opiece nad dzieckiem 

 konieczność wzięcia urlopu 

5
. 

B
ra

k
 p

la
c
ó

w
e

k
 

o
p

ie
k

u
ją

c
y
c
h

 s
ię

 

d
z
ie

ć
m

i 

 niedobór placów zabaw i klubów, w których 

dzieci (mniejsze) mogą rozwinąć swoje zain-

teresowania, bawiąc się, a dzięki którym 

matki mogą zająć się przez 1 lub 2 godziny 

swoimi sprawami 

 pomoc bliskich w opiece nad dzieckiem, np. dziad-

ków 

 samodzielna organizacja czasu dzieciom 

6
. 

S
k

ro
m

n
a

 o
fe

rt
a
 p

la
c
ó

-

w
e

k
 d

la
 d

z
ie

c
i 
s
ta

rs
z
y
c
h
 

 niedobór świetlic, klubów i miejsc organizu-

jących zajęcia dodatkowe, rozwijające pasje  

i umiejętności dzieci (koła zainteresowań, 

kluby sportowe itd.) 

 brak 

 drogie oferty zajęć dodatkowych 

 w przypadku rodzin wielodzietnych, wybór wspiera-

nego dziecka 

 rezygnacja z planów uczestnictwa w dodatkowych 

zajęciach 

7
. 

T
ru

d
n

o
ś
c
i 

 

a
rc

h
it

e
k

to
n

ic
z
n

e
  brak pomieszczeń dla matek karmiących w 

przestrzeni publicznej 

 pomoc innych osób 

 rezygnacja z udania się w dane miejsce 

 brak podjazdów dla wózków 

 niedostosowane komunikacji publicznej do 

potrzeb kobiet z wózkami (brak taboru nisko-

podłogowego) 

8
. 

B
ra

k
  

w
s
p

a
rc

ia
  

in
n

y
c
h

 

 brak obecności rodziców w pobliżu lub nieo-

becność męża/partnera 

 odpowiednia organizacja czasu 

 rezygnacja z pracy zawodowej 

 pomoc innych osób, np. przyjaciół, sąsiadów 

9
. 

B
ra

k
 c

z
a

s
u

 

d
la

 s
ie

b
ie

 

 całkowite poświęcenie się tylko jednej roli – 

matki lub pracownicy** 

 odpowiednia organizacja czasu 

 rezygnacja z pracy lub własnych rozrywek 

*Bardzo duży problem. 

** Matkom brakuje czasu, ale w ich wypowiedziach nie czuje się frustracji wynikającej z poświęcenia się dla dziecka. Przeciwną 

sytuację obserwuje się w przypadku poświęcaniu się pracy zawodowej. 

Źródło: Opracowanie ROPS. 
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Rozdział X 

PROPONOWANE UŁATWIENIA W PEŁNIENIU 

ROLI MATKI 

  W poprzednim rozdziale rozpatrzono temat trudności, z jakimi borykają się matki miesz-

kające w województwie śląskim, a także obaw związanych z macierzyństwem, odczuwanych 

przez kobiety, dla których owo doświadczenie jest jeszcze obce. Poza wymienieniem kłopotliwych 

sytuacji w życiu współczesnej matki, kobiety wychowujące dzieci podzieliły się z nami sposobami, 

za pomocą których niwelują ich wpływ na swoje życie. Niemniej jednak nie ze wszystkimi pro-

blemami kobiety są w stanie poradzić sobie na własną rękę. W wielu sytuacjach konieczna jest 

pomoc. Często wystarcza po prostu wsparcie najbliższych, ale bywają chwile, gdy skala potrzeb 

przewyższa ich możliwości i wtedy rodziny zgłaszają się o pomoc do władz. Niniejszy rozdział ma 

za zadanie przybliżyć ten temat. 

 Uczestnicy badania – matki, kobiety bezdzietne, mężczyźni oraz eksperci z wyróżnionych 

gmin podali liczne przykłady potrzeb społecznych w zakresie wsparcia rodzin, czyli w rzeczywisto-

ści rozwiązań, które – ich zdaniem, w sposób znaczący ułatwią realizację roli matki i podejmowa-

nie decyzji o macierzyństwie (rodzicielstwie). Większość z pomysłów można było zagregować  

w 3 grupy – ułatwień w zakresie sytuacji zawodowej, materialno-finansowej rodzin z dzieckiem 

oraz w zakresie odciążenia matek. Pozostałe utworzyły zaś kategorię „inne”.  

10.1. PROPONOWANE UŁATWIENIA W ZAKRESIE SYTUACJI ZAWODOWEJ 

MATEK 

 Pogodzenie życia prywatnego – roli matki z zawodowym jest chyba największym wyzwa-

niem, w obliczu którego stają współczesne kobiety, bowiem, jak wynika z wypowiedzi uczestni-

czek badania, niewiele z nich może pozwolić sobie na luksus pozostania z dzieckiem w domu. 

Inną kwestią jest ta, że znaczna część tych kobiet nie ma takich ambicji. Pragną pracować i jed-

nocześnie wychowywać dziecko oraz wierzą, że może to odbywać się bez jego szkody. Niestety, 

rzeczywistość w tej dziedzinie wydaje się być dość ponura za sprawą postaw wielu pracodawców, 

którzy wydają się nie rozumieć szczególnych potrzeb pracownic – matek. W czasie wywiadów 

moderatorzy słyszeli historie o tym, jak młoda mama, po powrocie z urlopu macierzyńskiego zo-

stała zwolniona, a inne ze strachu zmniejszały jego wymiar do absolutnego minimum, a w póź-

niejszym okresie rezygnowały z prawa do siedmiogodzinnego dnia pracy dla matki karmiącej. Do 
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rzadkości nie należą również sytuacje, w których rodzice, ze względów zawodowych, nie mają 

możliwości wyjścia z dzieckiem do lekarza, odprowadzenia lub przyprowadzenia go z przedszkola 

czy szkoły i proszą o pomoc dziadków. Największy problem zaczyna się jednak w sytuacji, gdy 

rodzina mieszka w odległej miejscowości lub najstarsze pokolenie jest wciąż aktywne zawodowo, 

w związku z czym nie może zaopiekować się wnukiem. Biorąc zaś pod uwagę fakt wzrostu wieku 

emerytalnego do 67 roku życia, można spodziewać się, że problem będzie eskalował. Jak zatem 

pomóc matkom, aby mogły realizować się w swojej roli niezależnie od pomocy osób trzecich, 

zachowując przy tym stanowisko, a co za tym idzie dochody? 

 Najistotniejszą, bo podstawową potrzebą w omawianym temacie jest dążenie do zmiany 

postaw przedsiębiorców względem matek pracujących, poprzez uświadamianie im, że macierzyń-

stwo to nie problem tylko jednej kobiety, ale całego społeczeństwa, a zatem działanie na jej 

szkodę jest wymierzone także w innych ludzi, w tym w nich samych. Ich negatywny stosunek do 

ciąży i obowiązków rodzicielskich pracownicy, którego są świadome również kobiety bezdzietne, 

ma bowiem wpływ na decyzje prokreacyjne, a mniejsza liczba dzieci to, jak alarmują specjaliści, 

duży problem dla przyszłej gospodarki. Ponadto istnieje potrzeba zwrócenia uwagi na prostą za-

leżność – pracownik, o którego firma dba jest do niej bardziej przywiązany i z całą pewnością 

podarowane mu poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia jego sytuacji odzwierciedli się w uzyska-

nych przez niego wynikach. Postulowana zmiana będzie więc korzystna dla obu stron.  

W państwowej firmie moją własną synową dwa lata temu zapytano: „kiedy ma pani zamiar, pani 

teraz wychodzi za mąż, czy pani będzie miała szybko dzieci?” I to nie, że jakiś tam prywatny przed-

siębiorca, tylko urząd państwowy. Takie pytanie padło, co jest po prostu fatalne i z punktu widzenia 

polityki państwa i tego urzędu, i wszystkiego. Więc też chyba wszystko zależy od nastawienia ludzi, 

czyli co? Edukacja tutaj wchodzi w grę. I to edukacja taka, takie uświadamianie wszystkim doro-

słym już teraz ludziom, tym którzy gdzieś o czymś stanowią czy zatrudniają ludzi, czy mają na to 

jakikolwiek wpływ, że potrzeba jest tego, żeby jednak ta liczba dzieci wzrastała stale, bo to będzie 

zabezpieczenie dla nas wszystkich. (Ekspert Pszczyna) 

Czego więc oczekują kobiety od pracodawcy? Przychylnego postrzegania ich planów pro-

kreacyjnych, a w pierwszym okresie życia dziecka, przede wszystkim bezpieczeństwa, tj. gwaran-

cji zatrudnienia, która łączy się z możliwością korzystania z praw pracowniczych, związanych  

z opieką nad niemowlęciem, bez obaw o negatywne tego konsekwencje.  

Myślę, że dobre by było zapewnienie, że po powrocie z urlopu macierzyńskiego te kobiety, które 

wybierają się na urlop macierzyński będą miały zagwarantowaną pracę w takich samych warun-

kach, jakie miały przed pójściem na urlop. Będzie to potwierdzone i zapewnione. Dużo kobiet boi 

się, że straci pracę w momencie, kiedy zajdzie w ciążę. Boją się, że zostaną bezrobotne. (Patrycja) 
 

Może też pracodawcy… [zmienić ich myślenie – red.]. Pracodawcy nie za bardzo chcą przyjmować 

takie młode dziewczyny, które są młodymi mężatkami, bo myślą, że zaraz będzie zagrożenie, że 

ona będzie w ciąży i będzie musiał za nią płacić, a ona nie będzie mu pracować. (Ekspert Istebna) 
 

Ja wiem, że niby jest ta gwarancja, że jak się zajdzie w ciążę to nie można zwolnić takiej kobiety 

jednak często jest tak, że zwalniają albo po urlopie macierzyńskim. Jak kobieta przychodzi do pracy 

to się okazuje, że dla niej nie ma pracy. (Olga) 

Zmianie złej atmosfery wokół matek-pracownic, panujących w wielu polskich przedsię-

biorstwach, miałoby – zdaniem jednej z badanych – pomóc promowanie tzw. „mody na ojco-

stwo”. Przerzucenie części odpowiedzialności za kwestie opieki nad dzieckiem na ojców spowo-

dowałoby wyrównanie sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy:  
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- Ogólnie, żeby bardziej społecznie było, że ojciec jest tak samo ważny jak matka, a tego w społe-

czeństwie nie ma. Jest tylko mama, mamusia jest najważniejsza, Matka-Polka. 

Moderator: Ale jak władze mogą na to postrzeganie wpłynąć? 

- Władze, no kampanie społeczne mogą być, że jest urlop, że pół roku mama, pół roku tata. Dla 

mnie ma to duże znaczenie. Jest to dobre. Wtedy tata też bierze ten urlop, a nie tylko kobieta  

i wtedy by to zmieniło pozycje kobiet na rynku pracy, musi to tylko bardziej wejść w życie. Zmieni 

to pozytywnie pozycję kobiety na rynku pracy. (Sylwia) 

Zauważane trudności nie dotyczą jedynie kwestii okołoporodowej oraz związanej z opieką 

nad niemowlęciem. Uczestniczące w wywiadach kobiety zwracały uwagę, że prawo pracy nie 

proponuje matkom niemal żadnych rozwiązań w okresie, kiedy dziecko jest już starsze, ale wciąż 

niesamodzielne.  

Nie wiem, może jakieś uprzywilejowanie, nie wiem jak to teraz wygląda, jak po znajomych widzę 

uprzywilejowanie matek pracujących, które są w pracy i wychowują dzieci, i że mają w jakimś 

stopniu nie wiem… Nie mówię, że ma być zwiększony tutaj ten urlop na dzieci, ale w jakimś stop-

niu, żeby pomagać, że łatwiej będzie wrócić do pracy. Wiadomo, że taka osoba spełni tak samo jak 

osoba dyspozycyjna, jak pracownik, który jest tam może niby z rodziny, bo to też w jakimś stopniu 

ułatwić tej matce, bo to jest tak jak widzę zawsze problem. (…)Powiem szczerze nie znam konkret-

nego przykładu, ale wiem jaki jest problem, w pracy widzę np. kolega ma problem, bo nie może 

wyjść z pracy w danej chwili, bo wiadomo, bo coś się dzieje i jest to niemile widziane przez praco-

dawcę. Czy dzwonią z przedszkola, że coś się stało z tym dzieckiem, bo np. coś się dzieje czy dziec-

ko jest chore, czy … większa może swoboda, żeby ta osoba może nie, by pracowała zdalnie, bo to 

się nie przyjmuje, ale żeby ta osoba w pewnym stopniu miała większą swobodę, żeby nie była jak-

by… Mówi się, że ta osoba jest bardziej uprzywilejowana, te matki, które tam jeszcze karmią itd., 

ale w praktyce wygląda tak, że jest to taki sam pracownik jak każdy inny. Mało się to sprawdza, 

żeby taka osoba powiedziała sorry wychodzę bo coś mi dzieje się. Znaczy, to pewnie jest kwestia 

też pracodawcy, bo to pewnie jest kwestia też charakteru itd., ale ja może nie wiem, może bardziej 

określone jakimś prawem, jakimiś procedurami, żeby to w jakimś stopniu pracodawca musiał re-

spektować, i wiedział, że nie ma wyboru, bo takie ma prawo matka czy tam ojciec.  (Patrycja) 

Za największą potrzebę w tym zakresie kobiety uważają upowszechnienie elastycznych form pra-

cy, przy czym dla wielu matek najistotniejsza jest możliwość uelastycznienia czasu, w którym 

wykonywać będą swoje obowiązki zawodowe, tak, aby mogły bez nieprzyjemności ze strony pra-

codawcy i angażowania osób trzecich odprowadzić dziecko do przedszkola, a potem je z niego 

odebrać lub w razie potrzeby udać się z nim do lekarza. Istotna jest także konieczność podejmo-

wania i promowania zagadnienia pracy zdalnej, bardzo korzystnej dla rodziców wychowujących 

dziecko.  

Jeśli chodzi o pracę to w momencie, jeżeli w danej rodzinie urodzi się dziecko to wtedy grafik jeżeli 

przypuśćmy, że obydwie osoby pracują, grafik powinien być elastycznie dopasowywany do tych 

osób, które mają dziecko. Czyli przykładowo kobieta pracuje np. rano, mąż pracuje po południu, 

żeby po prostu zawsze mógł z tym dzieckiem zostać. Czyli elastyczny grafik pracy. (Marta) 

Potwierdzeniem skuteczności proponowanych rozwiązań są opinie kobiet, które miały 

możliwość skorzystania z nich. Należą do nich Grażyna i Kamila. Pierwsza z wymienionych praco-

wała niegdyś w niekorzystnym dla niej systemie zmianowym, przez co dzieci nieraz pozostawały 

bez opieki. Wyjściem z tej trudnej sytuacji okazała się możliwość zmiany pracy na elastyczną, tzn. 

taką, którą można dopasować do swoich potrzeb: 

No był okres czasu, że nie godziłam pewnych rzeczy, bo jak pracowałam po 8 godzin, tu też to się 

wiąże z moją pracą, bo pracowałam po 8 godzin i później złożyło się tak, że pracowałam po 12 i tu 

się zaczęły problemy, bo dzieci zostawiałam same na pastwę losu można powiedzieć, same musiały 
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się sobą zajmować i tu się zaczęły problemy. Więc kiedy z dnia na dzień zmieniłam pracę, wzięłam 

sobie taką pracę, jakiej chciałam – czyli jest ona tak godzinowo, jak chcę. Mogę wyjść w każdej 

chwili, mogę wyjść i wrócić. (Grażyna) 

Kamila z kolei ma możliwość pracy zdalnej, z domu, którą sobie chwali: 

Ja mam pod tym względem bardzo dobrą pracę, dlatego że ja większość rzeczy mogę zrobić w do-

mu. Siedzę przy komputerze i to, co mam zrobić to zrobię, a do pracy jeżdżę trzy razy w tygodniu, 

no i z moim najmłodszym dzieckiem jest w tym momencie moja znajoma, która pełni jakby rolę 

niani. I jakoś sobie radzimy. (Kamila) 

Elastyczne formy zatrudnienia łączą się z umowami cywilno-prawnymi, które jednakże  

w wielu sytuacjach nie chronią interesów matek, zwłaszcza tzw. umowy o dzieło (brak ubezpie-

czenia społecznego). Nie stanowią one więc dla nich pożądanego rozwiązania. Kobiety sugerują 

zatem stworzenie rozwiązań prawnych wspomagających matki na tzw. „umowach śmieciowych” 

lub całkowite ich zniesienie. 

Moderator: Co z Pani perspektywy jest najbardziej potrzebne? 

- Jeżeli chodzi o pracodawców, taki ukłon, żeby byli bardziej przyjaźnie nastawieni dla matek. Cho-

dzi o wymiar czasu pracy, bardziej elastyczny, wiadomo, że są ustawy, ale dużo osób pracuje na 

umowę zlecenie lub umowę o dzieło i nie mają żadnego profitu z tego tytułu. (Agnieszka) 
 

Zlikwidowanie umów śmieciowych – to naprawdę ułatwi młodym ludziom podejmowanie decyzji, bo 

wtedy będą mieli pewny grunt pod nogami, żeby tę rodzinę sobie zakładać. Zarówno matki, jak  

i przyszli ojcowie. (Maria) 

Wśród innych proponowanych rozwiązań dedykowanych matkom małych dzieci znalazły się: 

 krótszy czas pracy (np. pięciogodzinny) 

Niektóre kobiety, choć nie wspomniały o elastycznych formach pracy, zwróciły uwagę na 

potrzebę skrócenia etatu, aby po południu, tzn. po powrocie dziecka z przedszkola mogły 

się nim zająć. Niektóre z tego samego powodu postulowały przesunięcie godzin pracy na 

wcześniejszą porę: 

Szkoda, że tutaj czegoś takiego nie ma, że godziny są krótsze. Tam [na zachodzie – red.] można 

pracować trzy razy w tygodniu. Różne są możliwości. U nas jest po prostu gorzej. (FGI1K) 

 ograniczenie pracy zmianowej 

Dla wielu uczestniczek badania, jedną z najbardziej uciążliwych kwestii zawodowych jest 

system zmianowy i konieczność pracy wieczorami lub nocami. Ich zdaniem, sprawa ta 

powinna zostać odgórnie uregulowana. Kobiety wychowujące małe dzieci miałyby mieć 

przywilej rezygnacji z popołudniowych lub nocnych zmian.  

 zwiększenie wymiaru dni możliwych do poświęcenia na opiekę nad dzieckiem 

Sporym problemem dla badanych okazał się także zapis kodeksu pracy mówiący o tym, że 

rodzic posiada możliwość wzięcia 2 dni wolnego w roku w celu sprawowania opieki nad 

dzieckiem. Owa ilość dni jest niezależna od liczby dzieci, co oznacza, że przepis nie 

uwzględnia większego wymiaru dni dla rodziców wielodzietnych. Tymczasem matki zwra-

cają uwagę na to, że dwa dni w roku to dla nich zdecydowanie zbyt mało. Czasami ko-
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nieczna jest wizyta z dzieckiem u lekarza, po której rodzic nie otrzymuje tzw. „L4 na 

dziecko”, więc nie ma prawa do zasiłku opiekuńczego. W sytuacji, gdy dziecko choruje 

częściej (co się przecież często zdarza, zwłaszcza w przypadku przedszkolaków), rodzic, 

aby pójść z nim na wizytę musi wziąć urlop, co dla wielu okazuje się być kłopotliwe. 

 samozatrudnienie 

Co istotne, godzeniu roli rodzica i pracownika sprzyja prowadzenie własnej dzia-

łalności gospodarczej, dzięki czemu to rodzic sam decyduje o tym, kiedy pracuje, a kiedy 

zajmuje się dzieckiem. To rozwiązanie okazało się dużym ułatwieniem w przypadku Kata-

rzyny: 

To jest tak, że mąż nie ma stałej pracy. Ma własną działalność i są dni, kiedy jest w domu. Wtedy 

mąż robi zakupy, bo to jest jego rola, jak ja jestem w pracy. Mąż też gotuje. Nie jest tak, że czeka-

ją na mnie, aż ja przyjdę. (Katarzyna) 

 Kolejną kwestią, utrudniającą pogodzenie roli matki i pracownika okazuje się także mała 

dostępność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Rozmówcy bardzo zgodnie zauważają po-

wszechny niedobór żłobków, zwłaszcza publicznych (a zatem tańszych). W przypadku przedszkoli, 

problem ogólnie rzecz biorąc, nie wydaje się być aż tak palący, chociaż w niektórych miejscach 

liczba miejsc w przedszkolach nie pokrywa się z zapotrzebowaniem na nie. Zdaniem rodziców, 

konieczne jest, aby gminy monitorowały stan potrzeb mieszkańców w zakresie opieki instytucjo-

nalnej nad najmłodszymi dziećmi i reagowały na nie – budowały lub wspierały (dofinansowywały) 

budowę kolejnych placówek. Zdaniem rodziców, zagwarantowanie ich dzieciom miejsca w przed-

szkolu należy do podstawowych obowiązków gminy. 

 (…) szkoły i przedszkola – większa dostępność, bo teraz jest bardzo trudno zapisać dziecko do 

przedszkola. Jest ciężko iść do pracy normalnie, żeby mieć gdzieś dziecko pod pracą w przedszkolu. 

(FGI2K) 
 

Bym jeszcze wymyśliła jakieś, znaczy tak, dofinansowanie do żłobków. To jest dobra sprawa itd. ale 

dostęp do tych żłobków czy przedszkoli powinien być. Mnie to nie dotyczy, ale wiem o tym. Dostęp 

do przedszkoli i żłobków powinien być łatwiejszy (…). (Dagmara)  

Dla rodziców najistotniejsze jest, aby żłobki i przedszkola posiadały wykwalifikowaną kadrę oraz, 

aby nie były zbyt drogie. Kilkaset złotych za pobyt dziecka w placówce dla wielu rodziców jest 

kwotą zdecydowanie za wysoką.  

No właśnie te żłobki. Jak powstaną, to matka też będzie mogła pójść do pracy. Ale żeby to było też 

w granicach rozsądku i za rozsądną cenę, żeby to nie było np. 1000 zł za umieszczenie dziecka  

w żłobku. I też musiałoby być to dofinansowanie do żłobków. Bo z tego co wiem, to właśnie żłobek 

gdzieś tam to koszt właśnie 1000 zł. U nas też by to nie zdało egzaminu, o jak kobieta zarabiałyby 

1200 czy 1300 zł to też by tego dziecka tam nie umieściła, bo nie byłoby jej stać. (Ekspert Istebna) 

Poza tym w interesie rodzin leży, aby przedszkole czy żłobek było dla nich łatwo dostępne 

– np. aby mieściło się w niedalekiej odległości od ich miejsca zamieszkania. Dobrym rozwiąza-

niem byłoby również przekonywanie pracodawców do inwestowania w żłobki czy przedszkola 

przyzakładowe.  

W krajach zachodnich jest tak, że w takich dużych zakładach zatrudnia się wykwalifikowaną kadrę, 

która opiekuje się dziećmi pracowników w godzinach ich pracy. Rodzic może zabrać dziecko do pra-

cy i tam właśnie zajmuje się nim wykwalifikowana kadra. Czyli takie przyzakładowe przedszkole. 

(Urszula) 
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Powinny być przedszkola przyzakładowe, kiedyś tak było. I to było bardzo fajne, nawet w czasie 

pracy matka może sobie zejść do tego dziecka i zobaczyć czy jest wszystko w porządku, czułaby 

większe bezpieczeństwo. Obecnie są takie nagonki w pracy, jeżeli ktoś ma dziecko znaczy, że jest 

niedyspozycyjny. (Olga) 

Kilka matek w trakcie przeprowadzanych z nimi wywiadów zaapelowało, aby zmienić kry-

teria przyjęć do żłobków i przedszkoli. Jednakże analiza poszczególnych wypowiedzi wykazała, że 

trudno w tym wypadku o jeden, sprawiedliwy zestaw zasad rekrutacji. W takiej sytuacji, wyjściem 

okazuje się zniesienie kryteriów, co byłoby możliwe dzięki stworzeniu wystarczającej liczby miejsc 

we wspomnianych placówkach.  

Jako że godziny funkcjonowania wielu przedszkoli nastręczają problemów młodym rodzi-

com, postulują oni, aby czas pracy tych instytucji był bardziej elastyczny.  

Powinna być też większa rozpiętość czasu pracy tych instytucji zapewniających opiekę dziecku. 

(Ekspert Strumień) 
 

Szkoły powinny być otwierane wcześniej, a świetlice czynne dłużej. (FGI Strumień) 
 

W przedszkolach zajęcia są od godziny 9 do 13 i tak pracują normalnie nauczyciele, a matka pracu-

je do 15, 16 i osoba, która nie ma wykształcenia pedagogicznego myśli, że to dziecko tam coś reali-

zuje. Dzieci są zbierane do jednej sali i nie są realizowane żadne zajęcia. Jak to jest, że jedni pracu-

ją do 13, a te dzieci potem się przerzuca, a inni muszą pracować w wymiarze 8 godzin. Jest to nie-

współmierne, nie jest to rozwiązane, takie jakie to powinno być. (Ewa) 

Nie tylko przedszkola mogłyby się dostosować do wymiaru godzinnego dnia pracy rodzica, ale 

także świetlice i poradnie zdrowia. Matki dostrzegając problemy związane z dostępnością popołu-

dniami lekarzy, widzą potrzebę wprowadzenia popołudniowo-wieczornych dyżurów medycznych, 

przy czym możliwość wizyty nie może zależeć od nagłego wypadku, lecz powinna być dostępna 

dla każdego chorego.  

 Wśród badanych pojawiła się również kwestia wzięcia pod uwagę tego, iż pozostanie 

matki w domu i wychowywanie dziecka jest przede wszystkim ciężką pracą. Czas ten powinien 

zatem liczyć się jej do emerytury, a kobieta, która przez całe życie nie pracowała zawodowo, 

poświęcając się w ten sposób rodzinie, powinna mieć prawo do najniższego świadczenia emery-

talnego. 

- Żeby coś było prorodzinne, to trzeba ustawę zmienić. Żeby te mamy, co siedzą w domu, opiekują 

się dziećmi, żeby to się liczyło do emerytury, do tego, żeby ten okres się jednak jakoś tam liczył do 

tego okresu składkowego. 

- Albo, żeby na przykład, można było ten urlop wychowawczy wziąć do lat 3 na przykład dziecka, 

bo nie wiem, jak się na przykład nie ma pracy to nie można wziąć. 

- Żeby te mamy, które się zajmują dziećmi też coś miały. 

 (FGI Pszczyna) 
 

Właśnie wprowadzenie tego, żeby matka, która wychowuje dzieci w domu, miała to liczone jako 

pracę na etat. Jako czas pracy, który będzie się wliczał do emerytury. Już nie mówię, żeby to było 

opłacane, ale żeby chociaż wliczało się do emerytury. (Ewelina) 

Niektóre badane postulowały również, aby matkom, które nie pracują zawodowo i poświęcają się 

wychowywaniu potomstwa wypłacano z tego tytułu wynagrodzenie.  
 

Bo teraz nie ma pracy. Czy nie mogło by być takie płacone wynagrodzenie za rolę matki? Kiedyś tak 

było, że takie coś mieli wprowadzić. Czy nie byłoby dobre? Taki etat nie? Taka pensja wydawało 
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się, żeby było inaczej, taka minimalna pensja. Mama wtedy czy takie branie jako lata pracy. Pensja 

co miesiąc tak, bo liczmy ją troszeczkę, nie biorę pod siebie, ale jak do tyłu się cofnę to nie po-

wiem, że nie. (…) Czas opieki nad dzieckiem był wliczony do emerytury. To by mnie przekonało 

strasznie, nie szukam pracy, zostaję w domu, poświęcam się dzieciom (…). (Dagmara) 

10.2. PROPONOWANE UŁATWIENIA W ZAKRESIE SYTUACJI  

MATERIALNO–FINANSOWEJ RODZIN Z DZIECKIEM 

 Problem finansowy dotyczy wielu polskich rodzin, zwłaszcza wielodzietnych. Właśnie ze 

względu na niewystarczające zarobki albo małe mieszkanie pewne pary nie decydują się na ko-

lejne dziecko, chociaż deklarują, że bardzo by je chcieli. Nic więc dziwnego, że oczekują pomocy 

ze strony państwa.  

Kobiety, które zgodziły się uczestniczyć w badaniu, można z grubsza podzielić na dwa ty-

py osobowościowe. Pierwszy to kategoria ludzi roszczeniowych, z przeświadczeniem, że kraj,  

w którym żyją powinien rozwiązywać niemal wszystkie problemy i oferować duże wsparcie finan-

sowe np. w postaci ogólnodostępnych, wysokich zasiłków. Osoby te zazwyczaj dostrzegają po-

dział: my uciśniony lud – oni władza, co objawiało się np. krytyką pracy urzędników43. Przedsta-

wicielki drugiej z kategorii stwierdzają z kolei, że od rządu czy samorządu właściwie niczego nie 

oczekują, z jednym wyjątkiem – gwarancji zatrudnienia za godziwe pieniądze, a z całą resztą 

sobie poradzą. 

Nie chciałabym, aby to państwo dawało więcej rodzicom, to ja mam wychować. Może w jakichś 

skrajnych sytuacjach, gdy dziecko się rodzi chore, to wtedy można by pomóc, ale co do zasady, to 

ja mam być odpowiedzialna za dziecko. (…) Dla mnie dziecko to jest 99%, moja sytuacja finanso-

wa, życiowa, ekonomiczna przede wszystkim, a ten 1%, to jest to, co da mi państwo. (Sylwia) 
 

Musimy się poświęcić i nie musimy wymagać od innych, żeby nam samorządy, czy inne dały, tylko 

trzeba walczyć, no! (Gabriela) 

 Proponowane w czasie wywiadów ułatwienia, mające przyczynić się do poprawy sytuacji 

materialnej rodzin, zostały pogrupowane w następujące kategorie: modyfikacje zasiłków, pomoc 

w uzyskaniu mieszkania, inna pomoc finansowa, a w niej m.in. większe ulgi podatkowe i płaca 

minimalna, niższe opłaty w gminie dla wielodzietnych, tańsza komunikacja miejska, sponsorowa-

nie rozwoju dzieci i stypendia oraz inne. 

                                           
43 Podczas jednego z wywiadów fokusowych, badane kobiety przedstawiły swój obraz urzędników (odpowiedzialnych za 
pomoc społeczną). W ich oczach są to ludzie nieprzychylnie do nich nastawieni, a nawet złośliwi wobec nich, ponieważ 
posiadają wiedzę i możliwości, aby im pomóc, a mimo to, tego czynią: 

- Ja uważam, że ludzie pracujący w urzędach mają na tyle władzy swojej, nawet telefonicznie. Mogą wykonać jeden głupi tele-

fon i człowiekowi pomóc. Mają takie moce. 

Moderatorka: Tylko nie mają chęci? 

- Tylko nie mają chęci. (…) 

- W urzędach jest wiecznie chaos. (…) W każdym kierunku, żeby można było człowiekowi cokolwiek pomóc, żeby… (…)  

O urzędnikach na przykład opieki społecznej, żeby tam jakieś kursy prowadzić, żeby te osoby były bardziej odpowiedzialne  

w swoim zawodzie albo coś w tym stylu, o! (…) 

- Po prostu uważam, że w ludziach niektórych nie ma w ogóle człowieczeństwa. 

- Może inni se myślą, ze ja mam krzesło, to jestem pan i władca. (FGI Pszczyna) 
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 Modyfikacje zasiłków i zasad przyznawania becikowego44 

Lista uwag do aktualnie funkcjonujących przepisów o zasiłkach rodzinnych jest długa. 

Przede wszystkim badani uważają, że istnieje potrzeba zmian kryteriów ich przyznawania. Odpo-

wiednim rozwiązaniem byłoby zniesienie kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do zasiłku.  

Może też te zasiłki bez kryteriów dochodowych. Bez ograniczeń – mogłoby faktycznie tak być.  

(Ekspert Istebna) 
 

Zasiłek rodzinny uważam, że nie powinien być ograniczony dochodami, tylko na każde dziecko po-

winien być dodatek. (Olga) 
 

Ja uważam, że kobieta do 3-go roku życia dziecka powinna otrzymywać pieniądze, nie jakąś dużą 

kwotę, aby ta kobieta mogła z tym dzieckiem być, taką na podreperowanie budżetu domowego. 

Tak 400 złotych – pozwoli jej to podstawowe środki dla dziecka kupić i może to zmobilizować tę 

kobietę do posiadania kolejnego dziecka, że będzie takie bezpieczeństwo, że na mleko na pieluchy 

będzie miała. (Ewa) 

Zdaniem niektórych pomoc taka powinna być dostępna dla wszystkich rodzin – na każde dziecko, 

ewentualnie kwota zasiłku powinna być pomniejszana w przypadku, gdy rodzice uzyskują większe 

przychody. 

Według mnie powinno być inne naliczanie rodzinnego. Zmniejszyć tę sumę rodzinnego o kwotę,  

o którą przekroczymy próg, bo mi się zdarzyło tak, że mi przekroczyło o 20 zł. To ja mogłabym do-

stawać tego rodzinnego właśnie o te 20 zł mniej. Na coś takiego bym się mogła zgodzić. A nie jak 

jest teraz, że skreślona jestem ze wszystkiego. Również jako rodzina wielodzietna. (FGI Istebna) 

Poza tym przy podejmowaniu decyzji, urzędy powinny brać pod uwagę rzeczywiste dochody, tzn. 

kwoty, którymi dysponują mieszkańcy po odliczeniu wszelkich opłat. Problematyczny wydaje się 

także zapis mówiący o tym, że tylko małżeństwa oraz kobiety samotne, które skierowały do sądu 

pozew o udzielenie alimentów, mogą otrzymać zasiłek rodzinny.  

Nie tylko sposób przyznawania, ale także wysokość zasiłku budzi kontrowersje. Zdaniem 

uczestników badania konieczne jest podniesienie kwoty zasiłku rodzinnego, która aktualnie oce-

niana jest jako absurdalnie niska. 

Jeżeli my mamy obecnie kwotę zasiłku na dziecko do 5 lat – 77 zł – to proszę mi powiedzieć co 

można temu dziecku zapewnić za te 77 zł? No więc musiałaby to być przynajmniej pięciokrotna 

kwota tego zasiłku. (Ekspert Strumień) 

Aby uzyskać zasiłek rodzinny, rodzice muszą dostarczyć do urzędu liczne dokumenty, po-

twierdzające ich stan majątkowy. Uzyskanie wszystkich potrzebnych dowodów jest nieraz bardzo 

uciążliwe, zwłaszcza gdy wychowywuje się liczne lub małe dzieci. Wiele kobiet rezygnuje wtedy  

z możliwości otrzymania takiego wsparcia, mimo iż byłoby ono potrzebne.  

Ostatnia kontrowersja związana z różnego rodzaju zasiłkami tyczy się kontroli nad ich 

przyznawaniem. Zdaniem badanych, znaczna część uzyskujących pomoc z państwa nigdy nie 

powinna jej otrzymać. Zatem mimo tak rozbudowanej biurokracji, urzędnicy nie potrafią sprawie-

dliwie rozsądzić, czy komuś owo wsparcie się należy, co niektóre badane poczytują jako niespra-

wiedliwość, zwłaszcza wobec nich samych, które będąc uczciwe, nie uzyskały zasiłku, ponieważ 

dochód rodziny przekroczył zaledwie o kilka groszy czy złotych kwotę graniczną. 

                                           
44 Szerzej o postulowanych zmianach dotyczących zasiłków i tzw. „becikowego” w rozdziale XI. 



149 | S t r o n a  

 

- Moim zdaniem powinno być tak, że jeżeli widzą, że jest rodzina patologiczna to tym się zajmuje 

Ośrodek Pomocy Społecznej i dobrze wiedzą, kto jest w takiej rodzinie, to powinni te pieniądze oni 

kasować, oni biorą dziecko i oni idą na zakupy. (…) 

- Tak jak jest z bonami na przykład. 

- No właśnie, na tej zasadzie. No bo właśnie, na nic innego to nie idzie. 

- Ale pracowników socjalnych jest tyle na Pszczynie, że powinni. Dany pracownik socjalny mo ta-

kiego podopiecznego, bo tych ludzi mają przecież w swojej bazie. Dziecko w tym momencie dostaje 

na wyprawkę, w tym dniu się z panią umawiam, idźmy zrobić zakupy dla dziecka. Fakturę biorą oni. 

Oni zanoszą do urzędu. (FGI Pszczyna) 
 

- Nieprawda, bo czasem korzystają osoby w niektórych rodzinach, którym by się w ogóle nic nie na-

leżało. 

- A to też jest prawda.  

Moderatorka: Że zaniżają na przykład swoje dochody? 

- Tak. Ja jak widzę takie coś, to mnie krew zalewa (złość) jak bym wzięła młotka, to bym walła. 

(śmiech na sali) No jak tym babom nie jest wstyd stać w tej kolejce, jak dobrze wiem, jak mosz 

[masz – red.].  

- Ja miałam ostatnio przypadek, że byłam w opiece po rodzinne właśnie też, że sobie pani przyje-

chała beemwicą i to nową beemwicą. Tak to wygląda. (…)Po zasiłek ogólnie. Przede mną stała  

w kolejce. (FGI Pszczyna) 

Również jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, czyli tzw. „becikowe” została 

uznana za niewystarczającą. Zdaniem uczestników wywiadów powinna być ona dostępna dla 

wszystkich, bez względu na osiągane dochody. Ponadto badani uznali, iż istnieje potrzeba regu-

larnej pomocy pieniężnej świadczonej młodym matkom. 

 Pomoc w uzyskaniu mieszkania 

Mieszkanie, obok posiadania pracy, jest największą bolączką młodych osób, które planują 

założenie rodziny. Jego otrzymanie (wynajęcie, wykupienie) jest podstawą poczucia samodzielno-

ści, a więc stanowi często krok milowy przy podejmowaniu decyzji o posiadaniu dziecka. Uczest-

nicy wywiadów dostrzegają zatem potrzebę wprowadzenia rozwiązań, które ułatwią otrzymanie 

mieszkania z gminy lub uzyskania kredytu mieszkaniowego.  

Banki teraz dużo trudniej udzielają kredytów. Człowiek jest gotów brać kredyt na to wesele, czy 

mieszkanie, więc może coś w tym kierunku? Jest szansa udzielać rodzinom takich pożyczek, jak na 

przykład urzędy miasta udzielają nowo otwierającym się firmom. Kwota 20 tys. to i dużo, i mało. 

Bez tych pieniędzy bym tej firmy nie miała, ale pomyśleć coś pod tym kątem. Wiem, że są już pro-

jekty mieszkaniowe, jak mieszkanie dla młodych, te TBS-y, te kroki już zostały podjęte, bo już wa-

runki mieszkania to w dalszym ciągu jest problem. Budują się nowe, ale to trzeba opierać znowu  

o kredyt, młodzi by go wzięli, bo warto, ale czasem po prostu nie mogą. Jakiś fundusz socjalny, ja-

kieś pożyczki, które nie opiewają zaraz o marże. Albo jakieś przyjazne formy spłaty, czyli masz pro-

blemy przez pół roku, zdarza się, że stracisz pracę, żeby to się zaraz nie wiązało z tym strachem, że 

mi komornik absolutnie wszystko i już w ogóle zostanę bez niczego, mając dziecko. (Martyna) 
 

Trzeba młodych ludzi wspomagać finansowo. Udzielać im wsparcia tak, jak są teraz te kredyty dla 

młodych, bo przecież oni muszą gdzieś mieszkać. Mamy teraz rynek mieszkań prywatnych, więc 

młodzi muszą zaciągać kredyty. Więc może ich wspomagać w częściowym refinansowaniu tego 

kredytu. (Ekspert Rybnik) 

Badani liczyliby także na większe dopłaty do mieszkań: 
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- [Potrzebna – red.] pomoc w mieszkaniach. My z mężem aktualnie płacimy za wynajem tysiąc zło-

tych plus media. A z czego potem żyć, jak oboje pracujemy na najniższych stawkach. Niecałe 3 ty-

siące mamy na nas trojga i tysiąc pięćset idzie na opłaty. 

Moderatorka: Czyli tutaj ta kwestia pomocy mieszkaniowej. 

- Jakby miasto dało nam mieszkanie, albo przynajmniej odsprzedać za jakąś kwotę to już by było 

co innego, a nie płacić komuś tysiąc złotych, komuś kto na tym zarabia. (FGI2K) 

Niezwykle pomocne byłoby również udostępnienie większej liczby mieszkań czynszowych, 

czy socjalnych i ułatwienie ich otrzymania: 

- Ja myślę, że jest za mało mieszkań takich nie prywatnych, spółdzielczych, że tak powiem. Za mało 

jest takich mieszkań, które można od miasta dostać, że jeżeli teraz mało kogo jest stać… 

- Chodzi ci o socjalne? 

- Tak. (FGI2M) 
 

Znaczy wydaje mi się, że przede wszystkim ta gospodarka mieszkaniowa, żeby te osoby faktycznie, 

że będą mieli te nie wiem gminy, miasto czy tam państwo zagwarantowane jakieś mieszkania, któ-

re będą już dla tych ludzi dostępne. (…)  Tak jak jeżeli teraz np. mamy wiele osób młodych, które 

czekają na lokale gminne po 10, 20 lat, jest to trudne, bo nie każdego stać, żeby zakupić mieszka-

nie, a to tym bardziej działa na powiększenie rodziny, żeby te osoby miały nie wiem? Może pierw-

szeństwo w jakiś stopniu no, bo chcą założyć tą rodzinę, ale nie mają gdzie mieszkać? Też są to 

problemy lokalowe, sama wiem od znajomych, że jest to często problem. (Patrycja) 

W Polsce funkcjonuje co prawda program „Mieszkanie dla młodych”, który ma pomagać 

młodym małżonkom i partnerom w kupnie własnego lokum, jednak wydaje się on nie być pozy-

tywnie oceniany przez uczestników badania.  

No choćby nawet te mieszkania. U nas nie ma takiej polityki… Niby jest jakiś program „Mieszkanie 

na swoim” czy coś takiego, ale on nie jest dobry. W porównaniu właśnie z krajami zachodnimi… 

Mam bardzo dużo znajomych, którzy mieszkają w Anglii i w Holandii. I mam takie porównanie jak 

to wygląda u nich, a jak to wygląda u nas. I po prostu u nas tego nie ma – można powiedzieć –  

w porównaniu z nimi. (…) No np. łatwość zdobycia – NIE KUPIENIA! – mieszkania. Dla młodych 

mieszkania tam są. Więc są mieszkania i nie są drogie w utrzymaniu. (…)Tak jak jest na zachodzie. 

Po prostu państwo buduje mieszkania dla młodych i młodzi nie ponoszą żadnych kosztów… Oczywi-

ście potem muszą płacić za te mieszkania, ale nie są to jakieś wysokie czynsze… I wydaje mi się, że 

to jest dobre. (Maria) 

 Inna pomoc finansowa 

o Większe ulgi podatkowe 

o Wyższa płaca minimalna 

Na pewno należałoby podjąć jakieś działania mające na celu poprawę warunków finansowych tych 

rodzin. Może podnieść płacę minimalną? Bo u nas jest tak, że prawie każdy jest przyjęty na tej naj-

niższej krajowej i każdy dostaje co miesiąc te 1200 zł. No to jednak jest za mało patrząc na realia, 

ile wynoszą opłaty, co trzeba dzieciom kupić do szkoły itd. Czyli trzeba przede wszystkim zwiększyć 

zarobki. One są na pewno za niskie. I z doświadczenia właśnie wiem i słyszę „mam tylko jedno 

dziecko, bo mnie na więcej nie stać”, albo „mam tylko dwójkę, bo na trzecie mnie nie stać”.  

(Ekspert Istebna) 
 

Przede wszystkim myślę, że główny wpływ na to mają zarobki, jakie mamy w Polsce, więc najlep-

sze by było zwiększenie zarobków, podniesienie minimalnej i średniej krajowej, bo to co jest dzisiaj, 

czyli te 1320 zł netto na rękę to jest mało. (Marta) 
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o Niższe opłaty dla wielodzietnych w gminie45 

o Tańsza komunikacja miejska 

Koszty podróży komunikacją miejską całej rodziny są naprawdę wysokie, dlatego też ba-

dani sugerowali, że zdecydowanym ułatwieniem byłoby wprowadzenie ulg dla rodziny, np.  

w postaci biletu rodzinnego albo nawet, wzorem Żor, darmowej komunikacji miejskiej. 

- Ja słyszałam, że w Żorach jeżdżą sobie bezpłatną linią autobusową, rewelacyjna sprawa. Ja bym 

była jak najbardziej za tym, żeby w Rybniku też coś takiego było, choćby jeden taki, bo to nie jest 

żądanie. W Żorach jest, więc tutaj mówię też by się przydało. 

- Było tak, że w weekendy wystarczył tylko jeden bilet, i cała rodzina mogła jechać. Nie wiem czy 

to jeszcze funkcjonuje, bo samochodem jeżdżę. 

- To dalej jest coś takiego, jak ma się prawo jazdy, to płaci się 5 złotych. 

- I jeździ się przewozem autobusowym. 

- No to mi chodzi o co innego. Jeździło się całą rodziną, a kupowało się jeden bilet. 

- Jest coś takiego. Bilet rodzinny, ale trzeba taką kartę rodzinną mieć. (FGI Rybnik) 

o Sponsorowanie aktywności dzieci 

Rodzicom często brakuje funduszy na rozwijanie dodatkowej aktywności i pasji swoich 

dzieci. Mając jednak świadomość jak ważne jest wspomaganie zapału młodych osób, matki do-

strzegają potrzebę wspierania przez gminę czy prywatnych sponsorów zajęć pozaszkolnych, np. 

sportowych. Nie tylko jednak same zajęcia powinny, ich zdaniem, zostać dofinansowywane tak, 

aby opłata za nie była jak najniższa, ale istnieje zapotrzebowanie również na wszelkiego rodzaju 

stypendia dla dzieci uzdolnionych. 

Powinni po prostu, że mama z dzieckiem tak do 18 roku życia, bo potem to są studia. Do 18 lat, 

żeby rodzice mieli ten, że na przykład, organizowane są w szkołach różne wycieczki, i dziecku się 

mówi, nie pojedziesz, bo mnie nie stać cię puścić, bo wycieczka kosztuje tyle i tyle, żeby po prostu 

szkoła mogła to w połowie dofinansować. Żeby dostała od państwa dofinansowanie dla tych dzieci, 

co rodziców nie stać. (Aneta) 

o Rozwiązanie kwestii drogich podręczników i dofinansowanie posiłków 

w szkołach 

Drogie i stale zmieniające się podręczniki to duży problem dla rodziców posiadających 

dzieci w wieku szkolnym. Zdaniem badanych należałoby albo wprowadzić na każdym szczeblu 

edukacji darmowe podręczniki, które stanowiłyby własność szkoły i byłyby jedynie wypożyczane 

uczniom, albo powrócić do starego systemu, w którym szkoła przez kilka lat korzystała ze stałe-

go, niezmiennego kompletu pomocy naukowych. 

- Myślę, że te książki też powinny być darmowe, z tego wynika, że są ale nie spotkałam się z tym. 

Na razie nie kupuje się do podstawówki książek tylko niektóre. Z tego co widziałam, nie jest to cały 

komplet tylko niektóre. (Olga) 

o Dodatki do leków na alergię (lub darmowe leki – antybiotyki, wzorem 

państw Europy Zachodniej) 

                                           
45 Jedna z gmin biorących udział w badaniu pragnęła wprowadzić ulgi dla wielodzietnych w przypadku opłat za wywóz 
śmieci. Nie udało się jej jednak pomysłu wdrożyć w życie ze względów prawnych. 
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Różnego rodzaju alergie to bolączka coraz większej części społeczeństwa46. Przez specjali-

stów są one określane mianem współczesnej epidemii. Leki łagodzące jej objawy są nieraz dro-

gie, dlatego rodzice wnoszą o ustanowienie dofinansowania do leczenia alergii, także w sytuacji, 

gdy badania krwi jej nie potwierdzają, ale lekarz stwierdza jej występowanie. Niektóre kobiety 

postulowały również, aby na wzór Niemiec wprowadzić darmowe leki: 

Moderatorka: Co jeszcze można tutaj wprowadzić, żeby lepiej się żyło rodzinom  

z dziećmi? (…) 

-Tak samo lekarze specjaliści są tam [poza granicami – red.] dostępni i są za darmo. A nie jak  

u nas tu 100 zł, tam 100 zł… Za darmo są też antybiotyki… (FGI Strumień) 
 

- Głównie w służbie zdrowia na przykład. Mam przyjaciela, który jest w Niemczech i on nie zapłacił 

jeszcze nic za leki dla swoich małych dzieci. 

Moderator: Czyli brakuje nam tutaj tego wsparcia rzeczowego, wsparcia… zamiast pła-

cić za leki powinniśmy brać od lekarza? 

- Na przykład albo część, przecież nie od razu trzeba wszystko robić. (Martyna) 
 

Wydaje mi się, że na przykład jeżeli dziecko jest alergikiem, to powinny być też jakieś dodatkowe... 

jakieś takie zasiłki... na jakieś inne lekarstwa. Bo ja nie ukrywam, u mnie Dawid na przykład był 

alergikiem, gdzie puszka mleka kosztowała 60 zł, a miałam ją na 2 – 3 dni. (Aurelia) 

 Reforma służby zdrowia w celu zlikwidowania kolejek do specjalistów 

10.3. PROPONOWANE UŁATWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI ROLI  

MATKI47 

Także matki potrzebują czasu dla siebie. Prawda ta jest znana wielu kobietom, chociaż 

przyznają, że nie zawsze są w stanie poświęcić chwilę na własne potrzeby. Czasami nie mają 

nawet możliwości wyjść po pracy do lekarza, czy urzędu bez obecności dziecka, ponieważ nie 

mają go z kim zostawić. W takim wypadku możliwość samotnego wyjścia zdecydowanie skróciła-

by czas poświęcony na przygotowanie się i samą wizytę. Dlatego tak ważne jest dla kobiet, aby  

w ich najbliższej przestrzeni zaczęła funkcjonować większa liczba placówek nastawionych na krót-

kotrwałą, doraźną opiekę nad dziećmi – swego rodzaju bawialnie czy kluby dziecka. Inną propo-

zycją jest wprowadzenie instytucji opiekunki do dziecka, opłacanej ze środków publicznych, która 

będzie funkcjonowała na zasadach zbliżonych do pielęgniarki środowiskowej.   

Dofinansowanie do niani, do dziennego opiekuna, żeby to faktycznie było tak, że wracam do pracy, 

dziecko… nie wiem państwo mi gwarantuje, że będzie pani czy tam ktoś, kto mi pomoże i będę 

mogła z tego skorzystać. (Patrycja) 
 

Gdzieś, gdzie można, żeby dłużej to dziecko na przykład w tym przedszkolu [pozostawało – red.]. 

Czy takie miejsce gdzie jak dziecko jest chore, a rodzic nie ma co zrobić z tym dzieckiem, to żeby 

też szło gdzieś to dziecko zostawiać, tak? Bo nie wiem... albo może w tym momencie jakaś taka 

opiekunka, tak, na te parę dni do domu… Bo wiadomo, że w tym momencie dzieci chore razem, no 

to się jeszcze będą wzajemnie zarażać i ten...Jakoś nie widzę, żeby to było w ten sposób, gdzieś 

rozwiązane... (Aurelia) 

 

                                           
46 Według fundacji Pokonać alergię choruje na nią ok. 50% Polaków (ma dodatni wynik testów). Zob. 
http://www.pokonacalergie.org/statystyka-alergii-w-polsce-i-na-swiecie/184/ (26.06.2015r.) 
47 Zob. Podrozdział 9.5 oraz 9.6 

http://www.pokonacalergie.org/statystyka-alergii-w-polsce-i-na-swiecie/184/


153 | S t r o n a  

 

10.4. POZOSTAŁE PROPOZYCJE UŁATWIEŃ 

 Kampanie informujące o prorodzinnych działaniach państwa i samorządów 

Generalnie chciałabym żeby po prostu, ktoś zadał sobie trud informowania tych najbardziej z całym sza-

cunkiem „ciemnych” o tym, że mają  jakiekolwiek prawa. Tak że mogą o coś poprosić. (Lucyna) 

Brak wiedzy na temat możliwości uzyskania wsparcia jest powszechny. Dostrzega się go 

w wypowiedziach badanych (np. błędnych przeświadczeniach) oraz w ich zachowaniu. W trakcie 

wywiadów fokusowych uczestnikom zostały rozdane krótkie opisy poszczególnych działań proro-

dzinnych, jakie oferuje rząd i niektóre samorządy. Większość z nich była zaskoczona, bo nie miała 

świadomości istnienia wielu z podanych na liście rozwiązań. Niektórzy z nich postanowili zatem 

ową rozpiskę zabrać ze sobą do domu, aby lepiej się z nią zapoznać. 

Wiele rzeczy tu, to ja szeroko oczy otwieram, bo szereg tej pomocy nie znam. Nie są reklamowane. 

(Daria) 

Rozwiązaniem dla wspomnianego braku wiedzy jest działalność informacyjna w gminie  

w postaci prowadzenia punktów informacyjnych, infolinii, portali lub kolportażu ulotek – do do-

mów lub do instytucji najczęściej odwiedzanych przez rodziców z dziećmi (poradni zdrowia, szkół 

itp.). Interesującym pomysłem może być także wprowadzenie odpowiednich informacji do gaze-

tek miejskich, czy – przy odpowiedniej organizacji – informowanie mieszkańców mailowo lub za 

pośrednictwem wiadomości sms dot. możliwości skorzystania z pomocy oferowanej rodzinom. 

- Taki folder. Niech oni zrobią taki folder i wyślą do rodzin. 

- Albo żeby wydawać co jakiś czas o nowych ustawach, prawach i innych rzeczach.   

- I wysłać to do mieszkańców albo na miejscu kłaść. 

- Albo drogą mailową no chociażby... 

- Nie każdy ma maila (potwierdzenie kilku Pań) 

Moderatorka: Takie kompendium wiedzy co się zmieniło, jakie są ulgi itd. Jakie progi 

trzeba spełniać. Takie rzeczy byście chciały Panie dostawać, tak?  

- Albo jeszcze lepiej jest, teraz przecież smsy aż tyle nie kosztują, to może by smsa wysłać... 

(śmiech na sali)... jest coś ciekawego, może by pani zajrzała. (FGI Pszczyna) 
 

Rodzi się dziecko, wiadomo, że jest się w szpitalu. Taka informacja powinna być już w szpitalu. 

Wiem, że to nie jest moment, w którym mama będzie zajmować tym, jakie korzyści może osiągnąć, 

natomiast poinformowanie jej o tym, przekazanie ulotki o tym, ona może gdzieś tam z tego skorzy-

stać, już jest sygnałem do tego, że jak przyjdzie ten etap kolejny, to może skorzystać. Są przy-

chodnie, gdzie chodzimy z dzieckiem na kontrole. Te informacje powinny być ogólnie rozpowszech-

nione w miejscach, gdzie te mamy z dziećmi przebywają. (Celina) 

Zdaniem matek, w utworzonych materiałach powinny znaleźć się również adresy żłobków 

i przedszkoli funkcjonujących w gminie, a także informacja na temat ich obłożenia w danym roku. 

Do pakietu niezbędnych informacji badane dodały także artykuły z zakresu opieki medycznej dot. 

miejsc i godzin przyjęć specjalistów. 

Moderator: Czyli większa polityka informacyjna? 

- Tak, informacyjna, bo się okazuje nagle, że wsparcie jest dużo większe niż ja taką świadomość 

miałam (…)Powinno być na odwrót. Kobieta powinna już od młodszych lat, nawet szkół [być do te-

go przygotowana – red.]. (…)Na pewno zwiększyć kampanie, ja rozumiem, że nie jesteśmy w sta-
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nie zrobić tego bum i podnieść płacy minimalnej o 100%, żeby ona poczuła się królową, i że ją stać 

na to wszystko, to przynajmniej budować, tą kampanię marketingową na tyle że to miasto powinno 

być zalane wszelkimi możliwymi środkami, kanałami, dawać sygnał. Ja nie mówię, że każde po kolei 

osobno, ale może są, a ja o tym nie wiem, portale. Ogłaszać te portale, niech powstanie jeden po-

rządny, dwa, trzy, które będą się zajmować niczym innym tylko tym, co można zrobić, jakiś sygnał, 

że to państwo faktycznie chce, abym to dziecko miała. 

Moderator: Co jest na pierwszym miejscu? 

- Marketing. (…) Na co ta kobieta może liczyć. Na przykład dla kobiet, których ciąża jest wynikiem 

zdarzenia, na które kobieta nie miała za bardzo wpływu, i ma być decyzja o aborcji, o legalnym od-

daniu tego dziecka, bo ta pokrzywdzona kobieta nie wie, ma prawo nie mieć tych informacji. Żeby 

mogła zadzwonić, podejść, zapytać, nie bać się przede wszystkim. (Wioletta) 

Według uczestniczek wywiadów wiele do życzenia pozostawia również postawa urzędni-

ków wobec petentów oraz ich wiedza. Stwierdziły one, iż często zdarza się, że osoby zajmujące 

się interesantami lub po prostu rodzinami nie mają pełni wiedzy na temat możliwych rozwiązań 

lub są – ich zdaniem – nieżyczliwie do nich nastawione. Panie widzą zatem potrzebę lepszego 

przeszkolenia pracowników administracji.  

- U nas przede wszystkim brakuje takiej rzetelnej informacji, że przychodzisz i żeby ci ktoś to 

wszystko powiedział, podpowiedział, co i jak zrobić. Powinien być jakiś punkt informacji dla rodzin.  

- Nie to, że odsyłają cię do internetu, bo mogę nie mieć czasu, żeby wejść i szukać. Czasami nawet 

nie wiem, gdzie szukać, jak tego szukać… Nie wiem, co jest ważne, co jest mniej ważne… Z czego 

mogę skorzystać tutaj na naszym terenie… Tego nie ma.  

- Jeśli chodzi o tą socjalną pomoc, to jeszcze jest coś takiego, że panie za to odpowiedzialne mają 

np. jakiś dodatkowy program pomocy i wtajemniczają tylko pewną grupę ludzi, która z tego korzy-

sta. A reszta jak gdyby nic o tym nie wie. I właśnie słyszałam o takich sytuacjach, że korzystały  

z takiej pomocy osoby, którym być może to się wcale nie należało. A te osoby, którym w 100% ta-

ka pomoc powinna się należeć (np. mają większą rodzinę, są ubożsi) i spełniały kryteria – nie do-

stały tej pomocy, która faktycznie gdzieś tam w tym socjalu była. Nie dostały, bo właśnie nikt im 

nie udzielił tej informacji, że mogą się o coś takiego ubiegać.  

Moderatorka: Czyli nie ma takiej życzliwości? 

- Tak… (reszta pań przytakuje). (FGI Istebna) 
 

Ale nadal uważam, że państwo powinno mieć większą kontrolę nad rodzinami. Czepia się tych ro-

dzin, gdzie jest wszystko w porządku, a tam gdzie faktycznie się coś dzieje, problem jest pomijany, 

niezauważany. Podejmuje się działania dopiero jak dojdzie do jakiejś tragedii. Powinno być lepsze 

szkolenie tych kuratorów i opiekunów tych poszczególnych rodzin. Bo personel rzadko kiedy jest ja-

koś specjalistycznie wykwalifikowany i nie za bardzo wie, jak do tego podejść. (Urszula) 

Przykładem na szkodliwość braku polityki informacyjnej jest rozmowa grupy pań  

z Pszczyny o szczepionkach. Pokazuje ona skalę dezinformacji. Część matek domaga się dofinan-

sowania drogich szczepionek, gdyż uważa, że są one lepsze od tych refundowanych. Druga grupa 

zwraca natomiast uwagę, że jest to jedynie chwyt marketingowy koncernów farmaceutycznych. 

Tak, czy inaczej, poniżej cytowana konwersacja ukazuje, jak ważne jest informowanie społeczeń-

stwa, zwłaszcza w tak istotnej sprawie, jaką jest zdrowie dzieci: 

- Te szczepienia, o których się słyszy są po prostu beznadziejne, znaczy te podstawowe, które ofe-

ruje NFZ. 

- One się nie nadają, mi lekarka powiedziała, żeby szczepić dzieci. 

- Dokładnie. A płatne kosztują 2500 zł. Bez sensu, to niech oni lepiej zmienią te szczepienia na 

bezpłatne niż dają 1000 zł, które w sumie są na nic, bo 1000 zł to jest praktycznie... co można za 

1000 zł? Znaczy można dużo, ale to... ja bym wolała szczepienia. 
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- Mogę powiedzieć coś odnoście tych szczepień? Moim zdaniem niektórzy lekarze też mogą nacią-

gać. Po co lekarz ma powiedzieć, że to za darmo szczepienie jest dobre, jak może Pani zapłacić 200 

zł za szczepionkę. Rodzic zawsze chce lepiej dla swojego dziecka i zapłaci Pani.  

- Znaczy może też tak być, ale ogólnie jeśli się opierać na jakichś tam badaniach itd., że to jest 

sprawdzone, że te szczepienia w Polsce podstawowe są naprawdę beznadziejne. 

- Znaczy na tej bazie, to ja dopóki nie zobaczę wyników badań, to nie uwierzę. Może mi ktoś wpie-

rać, że coś jest niedobre, jak może być dobre za darmo.  

- Ja jestem tego zdania, że te szczepienia podstawowe w jakimś sensie też spełniają swoją rolę, bo 

przecież to by nie było, tak?  

- Żeśmy się w końcu wychowali na tych szczepionkach. 

- Ja nie mówię, że nie spełniają swojej roli tylko, chodzi o to, że każdy chce tutaj jak najlepiej dla 

własnego dziecka i skoro ogólnie wszyscy trąbią, że te szczepienia są nawet gorsze niż gdzieś tam… 

- To jest chwyt marketingowy (śmiech). (FGI Pszczyna) 

 Kursy kształtujące umiejętności interpersonalne lekarzy 

Niedoinformowanie nie jest problemem jedynie tzw. zwykłych ludzi. Uczestnicy wywiadów 

nieraz wskazywali na to, że np. niektórzy lekarze nie posiadają odpowiednich kompetencji do 

postawienia diagnozy. Nie byłoby w tym jeszcze nic bardzo niepokojącego, gdyby nie to, że po 

takiej wizycie, pozostawiają kobietę samą z problemem, nie sugerując jej żadnego rozwiązania, 

np. wizyty u innego specjalisty. Być może jest to wynikiem nie tyle braku wiedzy, co złej woli. 

Tym bardziej zatem lekarze powinni zostawać poddawani kursom dotyczącym postępowania  

z pacjentami (i odczuwania wobec nich empatii i zaangażowania).  

 Szkolenia dla pedagogów z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz właści-

wego reagowania w sytuacji zagrożenia zdrowia bądź życia ucznia 

Podobnie jest w przypadku nauczycieli. Historie opowiedziane przez uczestniczki jednego 

z wywiadów fokusowych wskazują, że kadra szkolna często waha się poinformować w obliczu 

wypadku pogotowie ratunkowe, mimo że ma taki obowiązek (w sytuacji gdy jest to konieczne). 

Nauczyciele postanawiają wtedy czekać na rodziców dziecka poszkodowanego, aby to oni wzięli 

na siebie odpowiedzialność za wezwanie pomocy. Czasami jednak takie postępowanie może 

skończyć się tragicznie. Prawdopodobnie jest to wynik obaw przed konsekwencjami bezpodstaw-

nego wezwania karetki pogotowia ratunkowego. Być może jednak nauczyciele w szkole, jako 

pełniący zawód publicznego zaufania, powinni być lepiej szkoleni w omawianym zakresie i zwal-

niani z konsekwencji wezwania pomocy, nawet jeśli okazałaby się ona zbędna, zaś szkoła powin-

na zatrudniać profesjonalne higienistki, które rozwiązałyby omawiany problem. 

 Tworzenie kampanii społecznych promujących macierzyństwo (rodzicielstwo) 

Trudna sytuacja rodzin, zwłaszcza matek na rynku pracy oraz brak wielu niezbędnych 

rozwiązań w zakresie polityki prorodzinnej sprawia, że w Polsce nie istnieje swego rodzaju „klimat 

dla rodziny”. Dlatego też niektóre z pań biorących udział w wywiadach pogłębionych wprost ak-

centowały potrzebę prowadzenia kampanii mających na celu promowanie macierzyństwa i koja-

rzenie faktu posiadania dziecka ze szczęściem (bo tak odbierają je matki), nie zaś z obawą  

o przyszłość i ograniczeniem wolności. Bardzo istotnym jest zatem, aby przekaz tych kampanii był 

pozytywny i ukazywał, że posiadanie dziecka jest czymś wspaniałym. 
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Raczej moim zdaniem uświadamianie ludziom, że potrzebne jest to, żeby rodziły się dzieci. Czyli ta-

kie edukacyjne działanie, ale nie nakierowane na dzieci i młodzież, tylko po prostu na całe społe-

czeństwo. (Ekspert Pszczyna) 
 

W ogóle zacząć o tym mówić. Gdzieś tam pokątnie, a bo dzieci mało, jest niż demograficzny, każdy 

o tym wie, ale nie ma tej reklamy, że dziecko to jest fajna rzecz, może była jakaś kampania w te-

lewizji tak 2-3 lata temu, chyba coś takiego było, ale teraz jest cisza, nie ma. (Laura) 

 Zajęcia przygotowujące do pełnienia ról rodzicielskich 

Dobra praktyką okazałaby się także organizacja większej liczby kursów przygotowujących 

do pełnienia roli matki. Rozmówczyniom chodziło zarówno o swego rodzaju darmowe lub dofi-

nansowane zajęcia zbliżone do tzw. szkół rodzenia, jak i lepszą dostępność terapeutów rodzin-

nych. Ponadto istotne jest, aby tego rodzaju inicjatywy zostały odpowiednio wypromowane48. 

Myślę, że fajne by było organizowanie jakichś takich darmowych kursów z zakresu opieki nad 

dzieckiem czy tworzenia rodziny. Ale właśnie nie tylko przez jakieś organizacje katolickie, bo nie 

każdy jest wierzący. Ale prowadzone przez jakieś osoby cywilne, które nie są związane z żadną reli-

gią. (Urszula) 

 Ułatwienia infrastrukturalne dla matek z wózkami (podjazdy, tabory niskopod-

łogowe itp.) oraz matek z najmniejszymi dziećmi (pomieszczenia dla matek 

karmiących w instytucjach publicznych, ogólnodostępne przewijaki) 

10.5. PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK  

Przeprowadzone badanie miało również pozwolić na zidentyfikowanie dobrych praktyk  

w obszarze prorodzinnych działań samorządów oraz podmiotów III sektora, toteż ekspertów po-

proszono o wskazanie, w jaki sposób wybrane gminy zachęcają mieszkańców do posiadania po-

tomstwa oraz wspierają w pełnieniu ról rodzicielskich. Wśród rozwiązań mających wspierać rodzi-

ców eksperci wymieniali najczęściej te, które dostępne są w całym kraju, a mianowicie zasiłek 

rodzinny, becikowe, urlop macierzyński, dopłaty do wyprawki szkolnej i do obiadów dla dzieci 

oraz Kartę Dużej Rodziny. 

W dwóch badanych gminach wprowadzono własny program wsparcia rodzin wielodziet-

nych, w ramach którego zniżki oferują lokalni przedsiębiorcy. W jednym z tych samorządów lo-

kalna karta dużej rodziny uprawnia do zakupu biletu miesięcznego jedynie za 10% jego ceny, co 

można uznać za duże wsparcie.  

W jednym z samorządów pojawił się również pomysł, aby wspierać rodziny wielodzietne 

poprzez obniżenie opłat za wodę, jednak przepisy prawne nie pozwoliły na wprowadzenie tego 

rozwiązania.  

Natomiast nie mamy takiej możliwości, chociaż myśleliśmy o tym, ale nie ma takiej możliwości 

prawnej na dzień dzisiejszy, żeby np. rodzinom wielodzietnym obniżać cenę za wodę. Od pewnego 

tam momentu, powiedzmy, że liczmy tam na rodzinę trzyosobową jest 15 kubików na miesiąc, a jak 

ktoś ma tam dzieci, no to powiedzmy, że te następne kubiki płacił taniej. Nie ma takiej możliwości, 

bo każdy obywatel musi być równy wobec prawa, również w tych opłatach. (Ekspert Pszczyna) 

                                           
48 Podobne inicjatywy, swego rodzaju „szkoły rodziców” są organizowane przez różnorodne instytucje, jednakże praw-
dopodobnie wiele kobiet nie ma tego świadomości. 
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Przedstawiciele gmin deklarowali, iż ich samorządy podejmują działania mające na celu 

zwiększenie dostępu do instytucjonalnych form opieki nad dziećmi. W jednej z nim problem braku 

miejsc w przedszkolach rozwiązano poprzez dofinansowanie placówek niepublicznych. Koszt 

umieszczenia dziecka w takiej instytucji wynosi miesięcznie około 800 złotych, przez co niewielu 

rodziców może sobie pozwolić na skorzystanie z jej usług. Dzięki temu, że gmina pokrywa 70% 

kosztów, jakie przeznaczane są na dziecko w przedszkolu publicznym, stają się one bardziej do-

stępne. Jak stwierdziła przedstawicielka samorządu, wprowadzenie tej polityki doprowadziło do 

tego, iż w bieżącym roku liczba miejsc w przedszkolach była większa niż zapotrzebowanie.  

W tym roku jest prawie… w zasadzie to mamy więcej miejsc w przedszkolach niż dzieci. Dlatego, że 

poszliśmy w taką dużą politykę wspierania przedszkoli prywatnych. Powstało w Pszczynie bodajże 4 

czy 5 przedszkoli prywatnych, gdzie dofinansowujemy dzieci uczęszczające do tych przedszkoli. To 

jest dosyć duże dofinansowanie, bo to jest 70% kosztów, jakie na dziecko w przedszkolu publicz-

nym jest przeznaczane. I to na dzisiaj jest kwota na miesiąc, na każde dziecko w przedszkolu nie-

publicznym 570 zł. (Ekspert Pszczyna) 

W tej samej gminie wprowadzono również uchwałę na mocy której samorząd dopłaca 500 

złotych na każde dziecko umieszczone w prywatnym żłobku, który został utworzony przez spół-

dzielnie socjalną. Dwa samorządy dofinansowują również klubiki dziecięce.  

Przeprowadzone wywiady wykazały, iż samorządy starają się niwelować niedobory usług 

opiekuńczo-wychowawczych, jednak ważnym problemem jest również dostosowanie czasu pracy 

instytucji oferujących opiekę nad dziećmi do czasu pracy rodziców. Działania zmierzające w tym 

kierunku zostały podjęte w jednej z gmin. Na jej terenie prowadzona jest świetlica środowiskowa, 

która działa do godziny 18:00.   

(…) Ja powiem korzystam i chwalę sobie bardzo, bo na przykład jest to świetlica, która pracuje do 

godziny 18, a mało się zdarza takich świetlic. (FGI Rybnik) 

  
Wśród dobrych praktyk w zakresie prorodzinnych działań samorządów należy wymienić 

również specjalne świadczenie, które wypłacane jest w jednej z gmin w przypadku ciąży mnogiej 

(troje lub więcej dzieci). Jego wysokość wynosi 5 tys. złotych na każde dziecko. Aby go otrzymać 

jedno z rodziców musi być zameldowane na terenie gminy.  

Ważną inicjatywą realizowaną przez jeden z samorządów jest organizowanie szkoleń  

i kursów aktywizujących zawodowo młode matki. Mają one pomóc im w zdobyciu kompetencji 

potrzebnych do powrotu na rynek pracy. Podejmowanie tego typu działań jest niezwykle istotne, 

bowiem lęk przed niemożnością znalezienia zatrudnienia po urodzeniu dziecka, może stanowić 

ważną przeszkodę w realizacji aspiracji prokreacyjnych.  

Przeprowadzone badanie nie pozwoliło na zidentyfikowanie dobrych praktyk w zakresie 

prorodzinnych działań organizacji pozarządowych, chociaż jeden z ekspertów podkreślił, iż w jego 

gminie prężnie działają związki wyznaniowe i kościoły, które organizują spotkania, wyjazdy inte-

gracyjne dla dzieci, a niekiedy także udzielają potrzebującym rodzinom pomocy finansowej.  

W innej gminie w kościele prowadzone są spotkania rodzin wielodzietnych. Przynależność do ta-

kiej wspólnoty daje rodzicom poczucie, że nie muszą sami zmagać się z trudem wychowania swo-

jego potomstwa.  

Są organizowane różne spotkania dla tych dzieciaków, wyjazdy integracyjne… Często, kiedy suge-

rujemy, jest też wsparcie finansowe z ich strony. Mieliśmy na przykład fajną akcje takich świątecz-

nych paczek. Zwrócono się wtedy do nas o wytypowanie tych osób o najniższych dochodach, żeby 

dla nich takie paczki przygotować. (Ekspert Strumień)  
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CZĘŚĆ IV: 

Ocena instrumentów polityki 

(pro)rodzinnej
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Rozdział XI 

OCENA DZIAŁAŃ NA RZECZ RODZINY 

Osoby zajmujące się tematyką polityki rodzinnej sygnalizują, iż w Polsce nie istnieje spój-

ny i powszechny system wspierania rodzin oraz osób młodych, dopiero planujących posiadanie 

dzieci49. Brak ogólnie dostępnych, systemowych rozwiązań nie jest jednoznaczny z niewystępo-

waniem inicjatyw prorodzinnych w ogóle. Zarówno władze krajowe, jak i w niektórych przypad-

kach samorządowe, proponują pewne rozwiązania rodzinom, ze szczególnym uwzględnieniem 

potrzeb rodzin wielodzietnych. Jednakże podejmowane w tym zakresie działania często są oce-

niane jako niewystarczające, bo krótkofalowe i doraźne – dedykowane w gruncie rzeczy jedynie 

rodzicom wychowującym bardzo małe dzieci. To wszystko sprawia, iż są nieefektywne, zatem nie 

mogą wpłynąć na decyzje o posiadaniu dziecka, choć trzeba przyznać, że – w umiarkowanym 

stopniu – ułatwiają rodzinom funkcjonowanie. Tego właśnie zdania byli uczestnicy badania pn. 

Społeczna rola matki – wyzwania współczesnego macierzyństwa.  

Pozytywnej lub nawet neutralnej ocenie polityki rodzinnej prowadzonej w Polsce nie 

sprzyja wiedza, często poparta doświadczeniem, o rozwiązaniach prorodzinnych funkcjonujących 

w krajach Europy Zachodniej. Na tym tle, zdaniem badanych, kraj nad Wisłą wypada bardzo bla-

do. Wymienione przykłady Francji, Niemiec, czy Wielkiej Brytanii i krajów skandynawskich stano-

wią jednak dobry punkt odniesienia, aby uzyskać perspektywę, jak wiele jeszcze należy zmienić  

i w którym kierunku podążać, a także uświadamiają jakie jest wyobrażenie osób biorących udział 

w badaniu o dobrej polityce prorodzinnej.    

Uczestnicy wywiadów przede wszystkim podkreślali, że inne europejskie kraje proponują 

rodzinom zdecydowanie wyższe zasiłki od tych dostępnych w Polsce (wymieniano Niemcy, Wielką 

Brytanię, Norwegię, a nawet Czechy), a także z uznaniem komentowali politykę dotyczącą służby 

zdrowia, a konkretnie wspominali o bezpłatnych lekach przepisywanych przez lekarzy (Niemcy, 

Wielka Brytania). Pozytywnym przykładem prowadzenia polityki prorodzinnej, w opinii uczestni-

ków badania, są także rozwiązania prawne zdecydowanie ułatwiające młodym ludziom otrzyma-

nie mieszkania (Niemcy, Wielka Brytania, Holandia) albo nawet uzyskanie od państwa własnej 

działki na budowę domu (Norwegia). Ponadto nasi rozmówcy wskazywali, iż niektóre kraje wpro-

wadziły przepisy bezwarunkowo chroniące rodziców małych dzieci przed zwolnieniem z pracy 

(Niemcy, Wielka Brytania) oraz upowszechniły elastyczne formy zatrudnienia, dzięki którym mat-

                                           
49 Zob. Polityka prorodzinna w Polsce. Diagnoza stanu obecnego i i propozycje zmian, Fundacja Republikańska, Grudzień 
2012, http://fundacjarepublikanska.org/download/Polityka-prorodzinna-w-Polsce.-Diagnoza-stanu-obecnego-i-
propozycje-zmian.pdf (29.06.2015). 

http://fundacjarepublikanska.org/download/Polityka-prorodzinna-w-Polsce.-Diagnoza-stanu-obecnego-i-propozycje-zmian.pdf
http://fundacjarepublikanska.org/download/Polityka-prorodzinna-w-Polsce.-Diagnoza-stanu-obecnego-i-propozycje-zmian.pdf


160 | S t r o n a  

 

ka i ojciec mogą bez szkody dla dziecka łączyć życie zawodowe z obowiązkami rodzicielskimi 

(Wielka Brytania). Z nieukrywanym podziwem badane dzieliły się także obserwacją, iż w Austrii 

młode mamy otrzymują sowitą wyprawkę dla noworodka, w której znajdują się wszelkie niezbęd-

ne produkty do pielęgnacji dziecka w pierwszym okresie jego życia, a także są wspierane kiedy 

dziecko jest starsze i rozpoczyna edukację. Ich zdaniem austriaccy uczniowie nie tylko nie noszą 

materiałów edukacyjnych ze szkoły do domu, ale także nie muszą ich kupować – w szczególności 

dotyczy to podręczników (gdyż są na wyposażeniu szkoły). Powyższe dotyczy także Wielkiej Bry-

tanii. W Niemczech z kolei koszty materiałów szkolnych rodzice mogą sobie odpisać od podatku. 

Z wypowiedzi uczestniczek badania wynika również, że w niektórych krajach istnieje także możli-

wość dofinansowania przez państwo opiekunek do dziecka (Wielka Brytania) lub władze całkowi-

cie finansują tego typu pomoc (Francja). Zagranica – w oczach badanych – okazuje się także 

atrakcyjna pod względem wsparcia kierowanego do rodzin wielodzietnych. W Niemczech bowiem 

mają istnieć atrakcyjne ulgi mieszkaniowe dla rodzin z licznym potomstwem, a władze lokalne 

zajmują się zapewnieniem im większego mieszkania. Poza tym programy dla dużej rodziny funk-

cjonujące za naszą zachodnią granicą gwarantują znaczne ulgi, nie tylko w instytucjach kultury, 

ale także w codziennie odwiedzanych sklepach spożywczych. W wypowiedziach badanych, w roli 

pozytywnego przykładu pojawiły się także Węgry, gdzie duże rodziny mają nie płacić podatku 

dochodowego.50 

W trakcie wywiadów fokusowych i pogłębionych (z wyjątkiem grupy eksperckiej) zbadano 

znajomość51 poszczególnych narzędzi polityki rodzinnej funkcjonującej w Polsce, a następnie za-

pytano ich uczestników o to, jak skuteczne w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznaczało „bardzo skutecz-

ne”, są omawiane rozwiązania. Skuteczność pojmowana była w kategoriach realnego wsparcia 

rodziny, które może przyczynić się do chęci posiadania pierwszego lub kolejnego dziecka.   

Najbardziej znanym rozwiązaniem kierowanym dla rodzin (znajomość wspomagana) jest 

becikowe, zasiłek rodzinny, zasiłek macierzyński, urlopy dla rodziców oraz ulgi podatkowe. Naj-

mniej rozpoznawane są dofinansowania do żłobków, klubów dziecięcych, niani oraz dziennego 

opiekuna.  

 

 

 

 

 

 

                                           
50 Akapit zawiera syntezę wypowiedzi badanych na temat polityk prorodzinnych funkcjonujących w innych krajach Euro-
py. Opis został oparty na wiedzy lub przeświadczeniu uczestników badania i nie stanowi analizy programów prorodzin-
nych wymienionych w nim krajów. 
51 Opisywana w tekście znajomość jest znajomością wspomaganą. Została ona zmierzona poprzez rozdanie uczestnikom 
badania listy działań składających się na polską politykę wspierającą rodziny, a następnie przez zadanie im pytania o to, 
czy kiedykolwiek słyszeli o każdej pozycji z listy. Ponadto w grupie kobiet badanych za pomocą techniki wywiadu pogłę-
bionego (IDI) zapytano także o znajomość swobodną narzędzi polskiej polityki rodzinnej. Została ona zmierzona za 
pomocą pytania (bez wspomagania listą) o znane dla nich przedsięwzięcia wprowadzone przez polskie władze w celu 
pomocy rodzinie. Wśród 45 kobiet, 51,1% wskazało becikowe, 31,1% zasiłek rodzinny, 23,3% Kartę Dużej Rodziny  
(w tym wypadku N=30, ponieważ nie badano swobodnej znajomości tego narzędzia u grupy kobiet wielodzietnych),  
17,8% urlopy rodzinne, 13,3% zasiłek macierzyński. Pozostałe zostały wskazane przez mniej niż 9% uczestniczek, przy 
czym dofinansowania do opieki na dzieckiem do 3 roku życia nie zostały wskazane przez żadną z badanych pań.  
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Wykres 3. Wspomagana znajomość prezentowanych rozwiązań polskiej polityki rodzin-
nej, N=116* 

 
*Odpowiedzi uczestniczek wywiadów pogłębionych oraz uczestników wywiadów fokusowych. 

Źródło: Opracowanie ROPS. 

Do najlepiej ocenianych narzędzi pod względem ich skuteczności, z wszystkich wymienio-

nych na liście przedstawionej badanym, należały urlopy dla rodziców, finansowanie przedszkoli, 

zasiłek macierzyński oraz ulgi podatkowe dla rodziny. Najniższą średnią ocen uzyskało becikowe 

oraz zasiłek rodzinny.  

Tabela 5. Średnia ocena skuteczności omawianych rozwiązań polskiej polityki rodzinnej 

NARZĘDZIA POLITYKI RODZINNEJ N ŚREDNIA 

Urlopy dla rodziców  112 3,89 

Finansowanie przedszkoli 113 3,68 

Zasiłek macierzyński 115 3,67 

Ulgi podatkowe dla rodziny 113 3,64 

Dofinansowanie in vitro 115 3,44 

Dofinansowanie do żłobków 112 3,42 

Dofinansowanie dziennego opiekuna dziecka 111 3,14 

Wyprawka szkolna i darmowy podręcznik 112 3,14 

Dofinansowanie do klubów dziecięcych  110 3,13 

Karta Dużej Rodziny 112 3,08 

Dofinansowanie niani 111 3,05 

Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny 111 3,05 

Becikowe 116 2,97 

Zasiłek rodzinny 115 2,96 

Źródło: Opracowanie własne ROPS. 
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11.1. BECIKOWE 

Mianem becikowego określana jest jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł przy-

znawana z tytułu urodzenia dziecka. Warunkiem jej uzyskania jest dochód rodziny w przeliczeniu 

na osobę nie przekraczający kwoty 1922 zł netto. W przypadku becikowego, dochód ustala się  

w taki sam sposób, jak przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny. Omawiana zapomoga przysługuje 

jedynie w przypadku udokumentowanego pozostawania matki dziecka pod opieką lekarską, nie 

później niż od 10 tygodnia ciąży aż do dnia porodu. Kwestie związane z omawianym świadcze-

niem reguluje rozdział 2a art. 15b Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. 

(Dz.U. 2015 poz. 114 ze zm.). 

Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka jest najwyraźniej zdecydowanie najlepiej rozpro-

mowanym narzędziem mającym na celu wspierać młodych rodziców. Słyszeli o nim wszyscy 

uczestnicy badania. Jednak z posiadaną wiedzą na ten temat nie wiążą się oceny pytanych. Beci-

kowe należy do najgorzej ocenianych pod względem użyteczności dla rodziny i poprawiania jej 

statusu materialnego narzędzi – średnia ocen wynosiła jedynie 2,97. Jednak sama idea tego ro-

dzaju pomocy była oceniana pozytywnie, a nieprzychylne wypowiedzi dotyczyły sposobu wdroże-

nia pomysłu.    

Ocena dotycząca wysokości kwoty zapomogi zależy od podejścia badanych oraz od ich sy-

tuacji finansowej. Dla jednych wsparcie w wysokości 1000 zł jest w zupełności wystarczające. 

Stanowi ono tzw. „zastrzyk finansowy” łagodzący napięcie i niepewność, które mogą pojawić się 

w rodzinach zmagających się z trudną sytuacją materialną. 

Tak, pomaga. Małe dziecko to jest bardzo duży wydatek w tym najmłodszym okresie. Pampersy są 

drogie, mleko jest drogie… Wszystkie butelki i inne rzeczy tak samo… Więc jest to konkretna kwo-

ta, za którą można wiele kupić. (Ewelina) 
 

Becikowe moim zdaniem jest dobre na początek, bo to narodziny dziecka, to wiąże się z radością 

itd., ale nie wszędzie i zastrzyk finansowy się przyda. Ja bym dał piątkę na becikowe, ale nie wiem, 

czy nie jestem w błędzie (FGI2M) 

Dla innych zaś proponowana kwota zapomogi jest zdecydowanie za niska w stosunku do potrzeb, 

jakie mają rodzice opiekujący się noworodkiem. Badani sceptyczni wobec becikowego zwracali 

uwagę, iż 1000 zł nie umożliwi nawet kupna nowego wózka, bez którego trudno sobie wyobrazić 

podróżowanie z małym dzieckiem. 

Przede wszystkim wyższe kwoty. To że mamy becikowe, tysiąc złoty, to proszę mi powiedzieć, to 

jest problem na co to wydać prawdę powiedziawszy. Na wózek też nie bardzo, chyba, że używany. 

Gdyby te wszystkie profity były wyższe to ludzie chętniej by się decydowali na potomstwo. 

(Agnieszka) 
 

Becikowe – no tak, co to jest 1000 zł? Jest to za niska kwota, bo ciąża kosztuje, bo lekarze kosztu-

ją. Później wiadomo kobieta musi brać witaminy, nie witaminy. Urodzenie dziecka, no to wiadomo, 

łączy się z łóżeczkiem, wózkiem itd. To w tych czasach nie jest tanie, więc co to jest te 1000 zł na 

dziecko? To nie jest pieniądz. Dla mnie to becikowe wprowadzone, to jest kwota też za niska. 

(Dagmara) 

W obliczu stałych, wysokich kosztów opieki nad noworodkiem i niemowlęciem (pieluszki, 

środki do pielęgnacji, mleko, ubrania dla dziecka), jednorazowa pomoc dla niektórych okazuje się 

nieprzemyślana. Znacznie lepszym pomysłem, zdaniem badanych, byłoby stałe, comiesięczne 

wsparcie finansowe, zwłaszcza dla rodzin z trudniejszą sytuacją finansową. 
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Moderator: Oceniła Pani tutaj becikowe na 2, dlaczego? 

- Ponieważ becikowe to jest jednorazowa zapomoga, tak 1000 zł, no więc pytanie na jak długo to 

wystarczy. Wie Pan, ja myślę że na miesiąc do półtora maksymalnie. Jakby nie było, rzeczy dla ma-

łego dziecka są bardzo drogie, są drogie na pewno pieluchy, są drogie mleka, które są już kolejne 

po tym naturalnym mleku matki. Więc jednorazowo to jest za mało chyba, że ktoś naprawdę ma 

masę oszczędności i ma już zapewnione pieniądze wcześniej i nie musi się martwić to ok. (Marta) 
 

No większe dodatki z racji urodzenia dziecka [potrzeba – red.], czyli te tzw. becikowe albo po pro-

stu, żeby to nie było takie jednorazowe, ale to w określonych przypadkach jeżeli np. dochód w ro-

dzinie nie przekroczyłby tyle a tyle, byłby za mały, żeby ci rodzice mogli utrzymać dziecko, żeby to 

becikowe było świadczeniem takim na dłuższy czas. (Lucyna) 

Becikowe okazuje się być tematem dyskusyjnym ze względu na kryteria jego przyznawa-

nia. Badani kwestionują ustaloną granicę dochodu na osobę (1922,00 zł netto), powyżej której 

nie należy się świadczenie52. Wiele kobiet, zwłaszcza mieszkających w aglomeracji (dużym orga-

nizmie miejskim) w ogóle nie wyobraża sobie, że można utrzymać rodzinę mając takie dochody. 

Dla mnie becikowego też mogłoby nie być, bo tu są warunki, które przeważnie nie mogą... Znaczy 

mało kto [może je spełnić – red.], tylko chyba osoby bezrobotne je spełniają. Warunkiem jest do-

chód na osobę 1900 zł. No to ja sobie nie wyobrażam życia w powiedzmy dwuosobowej rodzinie, 

żeby taki dochód był czy tam trzyosobowej, tak? (Helena) 
 

- Bo jeżeli zarabia ktoś dwa tysiące netto…  

- To przekracza o 80 zł możliwości tego becikowego. 

- Dwa tysiące netto, to jest tyle co nic. No nie oszukujmy się. Na osobę. (FGI1M) 

Jednak perspektywa wielkomiejska okazuje się nie mieć zastosowania w rzeczywistości małych 

miast czy wsi. Dobitnie ukazuje to wypowiedź ekspertki z gminy wiejskiej – Istebnej. W jej opinii, 

becikowe jest zapomogą ogólnie dostępną, gdyż „należy się praktycznie każdemu” (na wsiach 

zarobki są, ogólnie rzecz biorąc niższe), w przeciwieństwie do zasiłku rodzinnego.  

Zacznijmy od tego becikowego. W sumie przysługuje to osobom, które spełniają kryterium docho-

dowe, tak samo jak zasiłek rodzinny. Więc nie każdemu się to należy. Becikowe ma wysokie kryte-

rium – 1922 zł na osobę – tak więc to należy się praktycznie każdemu. Mało mieliśmy takich decyzji 

odmawiających. No jeśli chodzi o rodzinne, to nie wszyscy już się łapią i tutaj problemem jest 

głównie właśnie to kryterium dochodowe. (Ekspert Istebna) 

Wśród badanych wielokrotnie pojawiły się opinie wskazujące na to, że becikowe, wzorem 

lat poprzednich, powinno być dostępne dla wszystkich obywateli, niezależnie od dochodów, jakie 

oni osiągają – powinno się należeć „jak powietrze”, jak to określił jeden z uczestników badania 

fokusowego. 

Tak, bez kryteriów. Tak samo jak becikowe zdecydowanie powinno być bez kryteriów, skoro Pań-

stwo tak bardzo zdeklarowało się, że każdy ma prawo je dostać. My zdecydowanie, jak widzę kwo-

tę, przekroczyliśmy to i to... niejednokrotnie wydaje mi się. (Edyta) 
 

Ja myślę, że becikowe powinno być bez względu na kwotę. Czy zarabiam tysiąc czy sto, to tak sa-

mo się należy, jak nie wiem… należy się jak powietrze. (FGI1M) 

Pozostając w temacie krytyki kryteriów przyznawania omawianego świadczenia, badane 

podzieliły się swoimi wątpliwościami co do zasadności zapisu mówiącego o tym, iż warunkiem 

otrzymania becikowego jest pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 

                                           
52 Problem kwoty granicznej zostanie rozwiązany od stycznia 2016 roku, wraz z wprowadzeniem zasady „złotówka za 
złotówkę”. Więcej o niej w podrozdziale 11.4. Zasiłek rodzinny oraz na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
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10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Doświadczenia uczestniczek wywiadów pokazują, że bywają 

sytuacje, w których kobieta nie zdaje sobie sprawy z bycia w ciąży na tak wczesnym jej etapie 

oraz na ogół nie odczuwa konieczności bywania u ginekologa co kilka miesięcy. Nie oznacza to 

jednak, że nie dba o siebie. Kobiety biorące udział w wywiadach nie dostrzegają zatem powodów 

ku temu, aby karać przyszłe matki, które tego kryterium nie spełniają, brakiem możliwości otrzy-

mania zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Ich zdaniem zapis ten jest nie tylko nieżyciowy, ale  

i niesprawiedliwy oraz krzywdzący. 

Do tego becikowego też mam zastrzeżenia. Bo jeżeli do 10  tygodnia, a jeżeli po 10  tygodniu, to 

już się tej ciężarnej nie należy. A jeżeli np. ja miałam przypadek, że do 3. miesiąca nie miałam po-

jęcia, że ja jestem w ciąży. Normalnie miałam okres, wszystko, nic mi się nie działo i wchodzę do 

lekarza, bo nagle wszystko zanikło i dowiaduję się, że jestem w 14 tygodniu. I co wtedy? Ma mi się 

nie należeć to becikowe? Każda kobieta jest inaczej skonstruowana. A w tym momencie ja i to 

dziecko jestem pokrzywdzona. (Julita) 
 

Tutaj jest tak ładnie napisane, że dostaje się te 1000 zł, tylko że warunkiem tego jest wczesne 

zgłoszenie się do lekarza. Nie każda kobieta wie po miesiącu czy dwóch, że jest w ciąży. A w mo-

mencie kiedy dowiaduje się później, to zasiłek jej nie przysługuje. (Maria) 

Z największą dezaprobatą spotkały się jednak procedury, których należy dopełnić, aby 

otrzymać becikowe. Przyszłe matki muszą udokumentować swoje dochody i przedstawić je 

urzędnikom odpowiadającym za przydzielanie zapomogi. Zdaniem badanych liczba dokumentów 

wymaganych przez urząd jest zbyt duża, w związku z czym ich zgromadzenie jest czasochłonne, 

co może zniechęcić niektórych rodziców do ubiegania się o becikowe. Niektóre kobiety, jak np. 

uczestniczki wywiadu grupowego w Istebnej, poczuły się obowiązującą procedurą bardzo do-

tknięte, a nawet poniżone: 

- To becikowe to jest sterta papierów do wypisania. I kilka razy bieganie tam i z powrotem, bo za 

każdym razem okazuje się, że jest jakiś błąd. Ogromny plik papierów do wypełnienia. A zadają ta-

kie pytania… Wszystko chcieli wiedzieć, np. o polu. 

- Aż poniżają te pytania. 

- Tak. Dokładnie, żeby dostać te tysiąc złotych to człowiek musiał, no… Gra niewarta świeczki. 

- To samo jest przy rodzinnym. 

- Wypytują o wszystko. Czy może czasem nie pomaga ci babcia z dziadkiem… 

- Przy becikowym i przy rodzinnym trzeba normalnie podawać stan majątkowy. Czy się gdzieś nie 

dorobiło jakiejś kwoty, czy się nie wynajęło pokoju w sezonie… Czy ma się jakieś pole większe,  

a może jakieś gospodarstwo… Trzeba było nawet mieć odcinki od rodziców. Jeżeli ktoś jest na eme-

ryturze czy rencie, to te świstki też trzeba było do gminy przynieść. 

- Właśnie chciałam o tym mówić. Dopytują czy dziadkowie mogą nam w jakiś sposób pomagać! 

(FGI Istebna) 

Długotrwała procedura jest także szczególnie uciążliwa dla kobiet, które już są matkami i ze 

względu na dzieci nie mogą sobie pozwolić na spędzanie w urzędzie zbyt dużej ilości czasu.  

O takiej sytuacji swojej koleżanki wspomniała Lucyna: 

- Jeśli chodzi o becikowe to tak, jak mówię, byłam sama świadkiem tego jak trudna i mozolna jest 

procedura, łącznie z tym, że akurat koleżanka się starała na bliźniaki i okazywało się, że przy każdej 

możliwej okazji musiała wyciągać sprzed 15 lat jakieś umowy zlecenia u pracodawców z nad morza 

na przykład, ponieważ musiała udowodnić, że kiedyś gdzieś tam pracowała i w ogóle, więc to były 

dla niej bardzo kłopotliwe sprawy. Mając dwójkę małych dzieci naprawdę nie mogła wydzwaniać  

i szukać jakiegoś tam, że kiedyś w sezonie była ratownikiem i to było takie istotne… Za dużo i też 

nie znała się, że tak powiem na procedurach, tak naprawdę w tym jakimś urzędzie, gdzie tam łaziła 

i ze skarbówki i wszędzie brała te zaświadczenia, po prostu nikt jej nie chciał pomóc tzn. wszyscy 
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gdzieś ją tam odsyłali, niech pani idzie, niech pani przyjdzie za tydzień. To naprawdę jest kłopotliwe 

jak się ma dwójkę małych dzieci na litość Boską. (Lucyna)  

11.2. ZASIŁEK MACIERZYŃSKI 

Zasiłek macierzyński przysługuje kobiecie, która w momencie urodzenia dziecka była ob-

jęta ubezpieczeniem chorobowym (lub korzystała z urlopu wychowawczego). Wysokość zasiłku 

(podstawa jego wymiaru) jest wyliczana na podstawie przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia 

pracownika wypłaconego za okres ostatniego roku, przypadającego przed przejściem na urlop 

macierzyński. Jeśli czas pracy był krótszy, wysokość podstawy jest wyliczana w oparciu o cały 

okres zatrudnienia. Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego – zarówno podstawo-

wego, jak i dodatkowego, ogólnie rzecz biorąc przysługuje w wysokości 100% podstawy jego 

wymiaru, natomiast za okres urlopu rodzicielskiego 60% podstawy. Jednakże istnieje również 

drugi wariant. Jeżeli pracownica wystąpi ze stosownym wnioskiem w ciągu 14 dni od dnia poro-

du, może wtedy otrzymywać za cały okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskie-

go i rodzicielskiego zasiłek w wysokości 80% podstawy wymiaru53. 

Omawiane wsparcie, obok zasiłku rodzinnego i becikowego, jest jednym z najlepiej zna-

nych narzędzi polityki rodzinnej w Polsce – słyszało o nim blisko 90% badanych, a ponadto nale-

ży do najwyżej ocenianych (średnia ocena jego skuteczności wspierania rodzin wynosi 3,67).  

Pomimo tak relatywnie wysokiej oceny, w trakcie wywiadów pojawiła się krytyka zasad 

funkcjonowania zasiłku macierzyńskiego. Niektóre panie podzieliły się wątpliwością co do zasad-

ności niższego wymiaru proponowanego zasiłku w stosunku do ich zarobków (w sytuacji, gdy 

pragną skorzystać także z urlopu rodzicielskiego). Dla nich, zachowanie całości dotąd uzyskiwa-

nych dochodów byłoby szczególnie istotne w obliczu podwyższonych kosztów, jakie generuje 

opieka nad niemowlęciem.   

 Są na przykład urlopy dla rodziców. Jest urlop macierzyński i tacierzyński. Ja się na to nie załapa-

łam, to jest rok tego urlopu, on jest cały płatny. Zastanawiam się dlaczego jest tak, że kobieta de-

cydując się na ten rok urlopu traci na tym. Musi się zdecydować i bierze całość od razu, i ma 80% 

wynagrodzenia. Tak naprawdę dlaczego? Powinna mieć płacone 100% swojego wynagrodzenia. 

Przecież ona nie jest na zwolnieniu lekarskim. Macierzyństwo to jest kolejny etap, który trwa 24 

godziny. (Celina) 
 

Dobrze, że jest. Ale wiadomo, że ta osoba, która nie pracuje dostaje tych pieniędzy troszeczkę 

mniej, a wiadomo, że na tym etapie pieniądze są bardzo potrzebne kobiecie. Czyli jakby za niski 

wymiar tego zasiłku.  (Maria) 

Poza tym kontrowersje budzi także fakt, iż Państwo nie proponuje żadnej opieki matkom 

pracującym na umowę o dzieło (ten rodzaj umowy cywilno-prawnej nie przewiduje ubezpieczenia 

chorobowego) oraz kobietom zatrudnionym na umowę zlecenie bez dobrowolnego ubezpieczenia 

chorobowego. Osobom takim nie przysługuje zatem wsparcie, jakim jest zasiłek macierzyński. 

Sytuacja ta, zdaniem uczestniczek badania, jest dla kobiet, których dotyczy, krzywdząca54. 

                                           
53 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macie-
rzyństwa (Dz.U. 2014 r. poz. 159)  
54 Potrzeba wspierania rodziców zatrudnionych na tzw. umowy śmieciowe bez prawa do korzystania z urlopu rodzicie l-
skiego i zasiłku została dostrzeżona przez polskie władze. Od 1 stycznia 2016 roku ma wejść w życie nowelizacja ustawy 
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- No i fajny jest tutaj na przykład ten zasiłek macierzyński. I urlopy dla rodziców. 

- Przepraszam bardzo, zasiłek macierzyński teraz też jest wypłacany, jeżeli człowiek był zatrudnio-

ny. 

- Tak, umowa o pracę musi być. 

- Czyli znowu trzeba jakiś warunek spełniać. 

- Czyli znowu trzeba jakiś warunek. Mając dziecko, jeśli się nie miało zatrudnienia wcześniej. Dlate-

go na umowę zlecenia nie ma nic. Zostaje z niczym. 

-  Dlatego tutaj na przykład właśnie te ulgi podatkowe albo zasiłek rodzinny powinien zostać zwięk-

szony, żeby to była długofalowa pomoc dla rodziny. (FGI Pszczyna) 

11.3. URLOPY DLA RODZICÓW 

Do korzystania z urlopów dla rodziców uprawnione są osoby pracujące w oparciu o umo-

wę o pracę oraz zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (jeżeli opłacają dobrowolne składki), 

osoby samozatrudnione oraz funkcjonariusze służb mundurowych. Możliwość przebywania na 

urlopie nie oznacza konieczności całkowitej rezygnacji z pracy. Rodzice mogą łączyć urlop rodzi-

cielski z pracą na pół etatu u pracodawcy, który udziela urlopu, albo w trakcie urlopu macierzyń-

skiego (podstawowego i dodatkowego) oraz urlopu rodzicielskiego pracować na umowę zlecenie, 

umowę o dzieło lub w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Polskie prawo przewiduje 

możliwość skorzystania przez rodziców z: 

 podstawowego urlopu macierzyńskiego – trwa 20 tygodni, z czego pierwsze 14 

przynależy tylko matce dziecka 

 dodatkowego urlopu macierzyńskiego – trwa 6 tygodni, może z niego korzystać za-

równo matka, jak i ojciec na równych prawach 

 urlopu rodzicielskiego – trwa 26 tygodni, może z niego korzystać zarówno matka, jak  

i ojciec na równych prawach 

Po wykorzystaniu powyższych możliwości, przysługuje także urlop wychowawczy, a ojcu dziecka 

należy się również dwutygodniowy urlop ojcowski (do ukończenia pierwszego roku życia potom-

ka). 

Kwestia urlopów dla rodziców, podobnie jak związany z nimi zasiłek macierzyński, jest 

bardzo dobrze znana badanym – 88,7% z nich potwierdza, iż posiada wiedzę na temat tego roz-

wiązania. Urlopy dla rodziców są zdecydowanie najlepiej ocenianym wsparciem dla rodziny. Śred-

nia ocen przyznanych temu rozwiązaniu wynosi 3,89. Żadne z wymienionych narzędzi polskiej 

polityki rodzinnej nie uzyskało tak wysokiego wyniku. 

Badani bardzo dobrze ocenili wydłużenie urlopów rodzicielskich do 52 tygodni od narodzin 

dziecka, choć pojawiły się głosy, iż okres ten można by jeszcze wydłużyć. Należały one jednak do 

mniejszości. Badani zwracali uwagę na możliwość pogłębiania więzi z dzieckiem przez matkę (lub 

ojca), która w tym czasie nie musi zaprzątać myśli pracą zawodową i może skupić się na niemow-

lęciu.  

                                                                                                                                    
o świadczeniach rodzinnych wprowadzająca nowe świadczenie rodzicielskie. Osoby bezrobotne, studenci, rolnicy oraz 
pracujący na umowach o dzieło przez rok po urodzeniu dziecka będą otrzymywali miesięcznie 1 000 zł. Świadczenie 
rodzicielskie będzie przysługiwać niezależnie od dochodu. Będzie ono wypłacane przez okres od 52 tygodni - w przypad-
ku urodzenia jednego dziecka, do 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci.   
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No faktycznie urlopy dla rodziców. O moim zdaniem zdecydowanie, gdyż no... jest to czas, kiedy ta 

matka czy ojciec mogą być z tym dzieckiem bezwarunkowo i... nie tracą przy tym statusu zatrud-

nienia, tak? Więc to jak najbardziej [jest pozytywne – red.]. (Edyta) 
 

Myślę, że dużo pomógł ten dłuższy urlop macierzyński, bo to jest naprawdę takie... Kobieta może 

sobie być rok z dzieckiem. Urlop tacierzyński, czyli świadomość ojców też i w ogóle faktycznie taka 

większa świadomość młodych ojców, wychowujących dzieci, nie wstydzących się chodzić z wózka-

mi. Co naprawdę to jest zmiana pokoleniowa wręcz. (Ekspert Pszczyna) 
 

- Znaczy ja na plus mogę ocenić to, że urlop macierzyński się wydłużył do roku. To jest akurat su-

per, bo to już jest czas taki fajny, że można poświęcić go dziecku i mieć cały czas finanse jakieś 

jeszcze. 

- I to dziecko ma w tym momencie taki lepszy start. 

- Dokładnie. (FGI Pszczyna) 

11.4. ZASIŁEK RODZINNY 

Celem udzielenia zasiłku rodzinnego jest pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Aktu-

alnie wysokość tego świadczenia na jedno dziecko do 5 roku życia wynosi 77 zł netto; następnie 

od 5 do 18 roku życia 106 zł i 115 zł netto na dziecko od 18 do 24 roku życia (w przypadku kon-

tynuowania nauki).  

Przyznanie prawa do zasiłku zależy m.in. od kryterium dochodowego: zasiłek rodzinny 

przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód 

osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko 

niepełnosprawne (w stopniu umiarkowanym albo znacznym), zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli 

przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie 

przekracza kwoty 664 zł. Od stycznia 2016 roku wejdzie w życie zasada „złotówka za złotówkę”, 

zgodnie z którą rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie stracą prawa do świadczeń ro-

dzinnych, lecz będą je otrzymywać pomniejszone o kwotę, o jaką przekroczyły kryterium. Kwota 

minimalnego świadczenia, która będzie mogła zostać wypłacona wyniesie 20 zł. 

Osoby posiadające prawo do zasiłku rodzinnego mogą korzystać również z dodatków do 

zasiłku, takich jak: dodatek z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzysta-

nia z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w ro-

dzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku 

szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 

Zasiłek rodzinny jest narzędziem polskiej polityki rodzinnej, które zdaje się budzić naj-

większe emocje. Znany jest niemal wszystkim badanym (96,6%) i – co bardzo istotne – jest naj-

gorzej oceniany pod względem skuteczności wspierania rodzin (średnia ocen wynosiła 2,96).  

W całym zgromadzonym materiale badawczym nie pojawiła się ani jedna jednoznacznie pozytyw-

na wypowiedź na jego temat. Co najwyżej badani dzielili się uwagami o charakterze neutralnym, 

akcentującymi fakt tego, że każda, nawet najmniejsza pomoc jest lepsza od jej braku.  

To, to nie jest jakaś też zabójcza kwota i jeżeli ktoś i tak ledwo wiąże koniec z końcem, to owszem, 

pomoże, ale też nie jakoś za bardzo. Tutaj to powinno być jakoś zupełnie inaczej rozwiązane moim 

zdaniem. (Edyta) 
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Myślę, że część tak. To znaczy tak jeżeli patrzę na taki np. zasiłek, no to tutaj … no to są kwoty ja-

kieś, no nie wiem jak można 115 zł na dziecko między 18 a 24 rokiem życia, no wiadomo, że to jest 

zawsze lepiej niż nic, ale no to 115 zł to jest bardzo malutko. Już nie wspomnę o tych wcześniej-

szych kwotach 77 zł. Kwoty są zdecydowanie za niskie, to na pewno. (Małgorzata) 

W odczuciu uczestników badania, największą wadą zasiłku rodzinnego jest jego niska 

kwota. Ich zdaniem suma, którą oferuje państwo na jedno dziecko ma się nijak do potrzeb rodzi-

ny. W opinii osób, z którymi przeprowadzone zostały wywiady, proponowana wysokość zasiłku 

rodzinnego jest „śmieszna”, jest „kpiną” oraz „absurdem”. 

No te kwoty, które są tutaj wymieniane w tych zasiłkach rodzinnych, to są śmieszne kwoty. Uwa-

żam, że takie zasiłki powinny być trochę wyższe. (Ewelina) 
 

To jest czysta kpina dla mnie. Ktoś dostanie 70 zł rodzinnego, no i co z tym dalej robić? Takie py-

tanie się pojawia, no bo to jest śmieszne po prostu. (FGI Rybnik) 
 

No raz, że naprawdę po tym zasiłku, to wie pan co, nie wiadomo czy się o ścianę nie rozwalić, jak 

ktoś nie ma pieniędzy i ten zasiłek ma, to czy Pan za 100 zł, bo to nawet na te mniejszego dostanie 

60, nie wiem jak to teraz tam wygląda, ale sześćdziesiąt parę złotych chyba, jakoś tak, nie, się do-

stawało. No to dla mnie z takim czymś (śmiech)… Panie, co pan kupi za to? Jeszcze teraz w takim 

kraju jak my jesteśmy i wszystko takie drogie. (Agata) 

W celu uzyskania zasiłku rodzinnego, do wyznaczonego urzędu należy dostarczyć pakiet 

dokumentów poświadczających prawo do otrzymania omawianego wsparcia (taki sam, jak  

w przypadku becikowego). Dla wielu kobiet wysiłek włożony w skompletowanie potrzebnej do-

kumentacji jest niewspółmierny do pomocy, którą otrzymają. Z tego też względu nierzadko matki 

podejmują decyzję o rezygnacji z ubiegania się o nią. Temat nadmiernie rozbudowanej biurokra-

cji – zwanej „chorą”, budził wśród badanych wiele emocji. Kobiety narzekały na liczbę niezbęd-

nych dokumentów, których uzyskanie wiąże się ze spędzaniem dużej ilości czasu w różnych urzę-

dach, a to nierzadko wymusza na kobietach zwalnianie się z pracy na kilka godzin. Poza tym nie-

które panie zwracały uwagę na chaos panujący w urzędzie, gdzie osoby odpowiedzialne za wnio-

ski o zasiłek rodzinny same nie wiedziały, których dokumentów rzeczywiście potrzebują, przez co 

cała procedura się wydłużała – ku frustracji uczestniczek badania.  

Na pewno nie jest wystarczająca, bo np. wracając do zasiłku rodzinnego, też się kiedyś o niego sta-

rałam itd. Więc dla mnie jest to bardzo chore, bo tam jest za dużo biurokracji i za dużo załatwiania. 

Jakieś dochody trzeba przynosić, jakieś roczne rozliczenia z Urzędu Skarbowego. Czyli dla matki, 

która ma dzieci wiadomo, że ja mam tylko 2, niektórzy mają więcej, więc jest za dużo biegania 

kosztem dzieci, bo to jest wizyta w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, bo tam chyba się to zała-

twia, więc to jest latanie trzydniowe, czterodniowe. Nie możemy sobie na to pozwolić i tak samo 

np. była taka sytuacja, ja chciałam załatwić zasiłek rodzinny, no to liczmy, ja pracuję od 7 do 15-tej 

i już mam problem tak? Ja muszę tam poświęcić 3 dni, bo jakaś pani też coś chce. Trzeba się umó-

wić na dzień, godzinę. No sorry, ja też pracuję w tych godzinach. Więc to jest dla mnie nie przeko-

nujące. Ułatwić, jeśli się ma dziecko to się ma dziecko. Pod pojęciem dziecka jest dziecko od uro-

dzenia do 18-tego roku życia. No kurczę, jeśli w urzędzie wszędzie jest zarejestrowane to dziecko, 

no to dobra jest zasiłek rodzinny, dobra proszę tylko ja powinnam przynieść dochody i dziękuję.  

A nie 10 000 papierów, że zaświadczenie ze szkoły, że dziecko tu chodzi do szkoły, no sorry. Za du-

żo jest biurokracji. (Dagmara) 
 

Ja ostatnio zrezygnowałam z zasiłku rodzinnego, bo powiedziałam, że szlag mnie trafi. Nie stać 

mnie jest jeździć co drugi dzień i zwalniać się z pracy i jeździć do urzędu, bo pańcie potrzebują sto 

milionów dokumentów. Nie dość, że muszę jechać do skarbówki i wyciągnąć im zarobek, czyli mają 

już ten zarobek cały, bo w skarbówce mamy rozliczony za cały rok przecież. To jeszcze jakieś 

umowy, świadectwa pracy, jakieś druki z zakładu pracy, który już nie istnieje. No szlag mnie trafił, 

powiedziałam w nosie to mam. Wolę iść, nie zjeść, ale nie mieć. (FGI2K) 



169 | S t r o n a  

 

Poza tym kontrowersje wzbudzają kryteria przyznawania świadczenia. Część pań uczest-

niczących w wywiadzie wprost twierdzi, iż takowy zasiłek powinien przysługiwać każdej rodzinie 

wychowującej dziecko. Kobiety poczytują za niesprawiedliwość to, że bierze się pod uwagę ich 

dochody, ale nie odlicza się od nich kosztów stałych ponoszonych przez rodziny, np. kosztów 

mieszkania i opłacenia rachunków. Ich zdaniem zasiłek rodzinny wspomaga jedynie osoby skraj-

nie ubogie, a przeciętne rodziny nie mogą liczyć na żadną pomoc.  

Zasiłek rodzinny, to dostają ci, którzy mają bardzo małe dochody i taka osoba nie zdecyduje się na 

kolejne dziecko. Te kwoty są śmieszne. Trzeba mieć 500, ile tam, żeby starać się o zasiłek, tak? 

Czyli to jest na trzy osoby jakieś 1700. My samych opłat mamy grubo ponad 2000. Jak ja pójdę do 

urzędu, gdy mi się urodzi dziecko, to ja według nich mam kupę kasy, ich nie interesują koszty życia 

codziennego. Nawet nie patrząc na raty za mieszkanie, jest czynsz za mieszkanie, rachunki itp. Po-

winno być im wstyd proponować taką kwotę rodzinie. (Natalia) 
 

A żeby skorzystać z tego zasiłku rodzinnego to jedna osoba musiałaby nie pracować, a z kolei gdy-

by jeden rodzic nie pracował i utrzymanie rodziny miało by być tylko z jednej pensji i tego zasiłku 

rodzinnego, to nie byłoby to możliwe, aby zapewnić temu dziecku godziwy byt. (Olga) 

Problematyczne dla kobiet jest także wliczanie do dochodów wszelkich okazjonalnych 

premii, które zawyżają stałe zarobki, w wyniku czego zasiłek rodzinny przestaje takiej rodzinie 

przysługiwać.   

W moim odczuciu to oni wiadomo, to zliczają z całego roku. Ale w tym momencie nie liczą się  

z tym, że jeden czy dwa miesiące, i że zakład przyznał premię, premia była wliczona do zasiłku i nie 

sugerowali się całością miesięcy tylko zliczali i że przekroczyło. Jakaś premia była, a reszta miesięcy 

stała. (…) przez 10 miesięcy było jednakowo, a nawet były jakieś spadki, a nagle przyszedł miesiąc 

co zakład dał premię, i ta premia była wliczana, a nie powinna moim zdaniem, bo ona nie jest zaw-

sze. (Aneta) 

Inną kwestią, jest brak kontroli nad pieniędzmi, które otrzymują rodziny z tytułu zasiłków. 

Podniosła ją Urszula – kobieta bezdzietna, a także jedna z uczestniczek badania fokusowego. 

Poczucie niesprawiedliwości, dla drugiej z wymienionych, jest potęgowane przez fakt, iż kobiecie 

zabrakło jedynie 12 groszy do otrzymania zasiłku. 

Według mnie nie są ani za wysokie, ani za niskie. Według mnie są akuratne. Tylko w niektórych ro-

dzinach nie ma kontroli na co te zasiłki są przekazywane. Brak właśnie takiego nadzoru nawet ze 

strony gminy, czy te zasiłki są faktycznie przekazywane na te cele, którym powinny służyć.  

(Urszula) 
 

Ja z własnego doświadczenia jak byłam młoda i poszłam do opieki, odmówiono mi pomocy, bo 

przekroczyło mi 12 groszy, dochód na czteroosobową rodzinę. Gdzie dochód wtedy był bodajże 380 

zł na osobę. Gdzie ja zapytałam, dlaczego sąsiad z drzwi obok dostał, jeżeli jemu dochód przekra-

cza, a jest sam, niż my na rodzinę. Stwierdzono, że on jest chory, jest alkoholik, trzeba go leczyć  

i trzeba mu pomagać. No to ja się wkurzyłam i mówię „to nie ma problemu zapraszam jutro na 

wywiad, ja przyniosę te flaszki ze śmietnika i nawet się upiję dla pani”. „No to zabierzemy pani 

dzieci”. No i taka jest u nas pomoc rodzinom. (FGI2K) 

Kwestia przekroczenia progu dochodowego, nawet o kilka groszy, w wyniku którego rodzina nie 

otrzymała zasiłku, należała do często przywoływanych w trakcie badania. Problem ten zostanie 

rozwiązany dzięki wejściu w życie wspomnianej już zasady „złotówka za złotówkę”. 
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11.5. DOFINANSOWANIE DO ŻŁOBKÓW, KLUBÓW DZIECIĘCYCH, NIANI 

ORAZ DZIENNEGO OPIEKUNA 

Kwestie opieki nad dzieckiem do lat trzech zostały uregulowane w ustawie zwanej także 

„żłobkową”55. Wskazuje ona formy opieki nad najmłodszym dzieckiem, wśród których znajdują 

się: żłobek, klub dziecięcy, opiekun dzienny, niania, a także określa sposoby ich finansowania. 

Placówki – tj. żłobki i kluby dziecięce, a także podmioty zatrudniające opiekunów dziennych, mo-

gą otrzymać dotacje celowe z budżetu gminy, a także, jeżeli biorą udział w programach rządo-

wych rozwoju instytucji opieki nad dziećmi56, dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowa-

nie utworzenia lub funkcjonowania żłobków/klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów (wyso-

kość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania).  

Wśród form opieki nad dzieckiem do lat trzech znajdują się: 

 Żłobek – może w nim przebywać dziecko od 20 tygodnia do 3 roku życia (w szczegól-

nych przypadkach do 4 r.ż.). Rodzice ponoszą koszty pobytu dziecka i jego wyżywienia, 

które ustalone zostały przez podmiot tworzący (jeśli jest to gmina – ustala je rada gminy 

drogą uchwały, przy czym organ ten może określić także warunki częściowego lub całko-

witego zwolnienia od ponoszenia opłat. Poza gminą żłobki mogą tworzyć m.in. przedsię-

biorcy, organizacje pozarządowe, a także uczelnie – osoby fizyczne, osoby prawne i jed-

nostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej). Dziecko może przebywać  

w nim do 10 h dziennie.  

 Klub dziecięcy – może w nim przebywać dziecko od 1 do 3 roku życia (w uzasadnionych 

przypadkach do 4 r.ż.) przez 5 h dziennie. Za pobyt i wyżywienie dziecka płacą rodzice, 

kwotę ustala zaś podmiot tworzący (w przypadku, gdy tym podmiotem jest gmina, rada 

gminy może zwolnić częściowo lub całkowicie od ponoszenia opłat – warunki określane są 

drogą uchwały).  

 Dzienny opiekun – jest to osoba zatrudniona przez gminę, osobę prawną albo jednost-

kę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Pod opieką takiej, specjalnie prze-

szkolonej, osoby mogą się znajdować dzieci od 20 tygodnia do 3 roku życia, w ustalonym 

z opiekunem w umowie czasie. Za pobyt i wyżywienie płacą rodzice, ale gmina może 

zwolnić z opłat (zasady zwolnienia ustalane są przez gminę).  

 Niania – jest to osoba zatrudniana przez rodziców dziecka do lat trzech (może sprawo-

wać opiekę nad dzieckiem co najmniej dwudziestotygodniowym) na podstawie tzw. umo-

wy uaktywniającej (zasady jej realizacji są tożsame z umową zleceniem), którzy następnie 

zgłaszają ją do ZUS, a wtedy składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od minimal-

nego wynagrodzenia zostaną opłacone z budżetu Państwa (od nadwyżki kwoty płacą ro-

dzice).  

Dofinansowania do takich form opieki jak żłobki, kluby dziecięce, nianie oraz dzienni opie-

kunowie są zdecydowanie najmniej rozpoznawalnymi rozwiązaniami podejmowanymi w ramach 

polskiej polityki rodzinnej. O możliwości dopłat do pobytu dziecka w żłobku słyszało 28,4% bada-

nych, zaś jakąkolwiek wiedzę o pozostałych wyżej wymienionych dofinansowaniach ma mniej niż 

12,2% pytanych. Najsłabiej rozpoznawanym udogodnieniem proponowanym przez rząd jest in-

                                           
55 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2013 r. poz. 1457 ze zm.) 
56 Np. program resortowy pn. „Maluch”. 
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stytucja dziennego opiekuna (7,8% uczestników wywiadów spotkało się z informacją na ten te-

mat), a następnie niani (9,6%). Niewielka znajomość tego rodzaju wsparcia nie jest zaskocze-

niem, ponieważ nie dotyczy, poza pomocą w zatrudnieniu niani, rodziców bezpośrednio. O dofi-

nansowanie żłobków, dofinansowanie zatrudnienia dziennego opiekuna oraz klubów dziecięcych 

mogą ubiegać się bowiem podmioty świadczące opiekę nad małym dzieckiem (w przypadku 

dziennego opiekuna – gmina). 

Skuteczność wspierania rodzin dzięki opisanym rozwiązaniom została oceniona na śred-

nim i niskim poziomie. Najniższą średnią notę uzyskała koncepcja dofinansowania niani (3,05), 

następnie dofinansowanie klubów dziecięcych (3,13) i dziennego opiekuna dziecka (3,14). Jedy-

nie dofinansowanie żłobków okazało się bardziej docenione – średnia otrzymanych przez to na-

rzędzie ocen wynosiła 3,42. Niskie noty prawdopodobnie wynikają z faktu, iż wiele placówek  

i gmin nie korzysta z omawianego dofinansowania, a więc rodzice nie tylko go nie znają, ale nie 

mogą także ocenić jego wpływu. 

W związku z niewielką znajomością możliwości dofinansowania różnych form opieki nad 

małym dzieckiem, wielu uczestników badania nie udzielało się w tym temacie lub czyniło to dość 

powściągliwie. Podniesiono w zasadzie jedynie pojedyncze kwestie. Po pierwsze, jedna z pań 

uznała, iż rodzice mają większe zaufanie do wybranych przez siebie do sprawowania opieki nad 

dzieckiem osób, dlatego jeśli będą oni pozbawieni możliwości wyboru konkretnego opiekuna 

dziennego, będą bardziej skłonni do poszukiwania niani, niż do korzystania z jego usług.  

To nie słyszałam, dałam 2 dla dziennego opiekuna, ponieważ on jest z tego co widziałam wyzna-

czony tak? Przez kogoś, przez gminę. Natomiast niania jest przez rodziców, no to myślę, że tutaj ja 

bym raczej miała większe zaufanie do osoby, która jest przeze mnie zatrudniona, którą poznałam, 

sprawdziłam jej kwalifikacje, takie na jakich mi zależy niż osoba, która jest z zewnątrz przydzielona. 

(Małgorzata) 

W kwestii zatrudnienia niani, badani wskazują, że proponowane rozwiązanie jest przede wszyst-

kim ukłonem w stronę osób pełniących tę funkcję, nie zaś realną pomocą dla rodziców, którzy  

i tak muszą zapłacić opiekunce, często niemałą kwotę.  

Dofinansowanie niani to jest akurat też trochę takie w sumie... Szumnie brzmi, a  mało znaczy. No 

bo tak naprawdę niania będzie miała ten ZUS zapłacony itd., ale my i tak musimy z własnej kiesze-

ni jej zapłacić, a i tak praktycznie każdy, kto szuka niani, to szuka na własną rękę i nie rejestruje po 

prostu. To jest tylko tyle pomoc, że to jest bardziej dla tej niani niż dla rodziców, taka prawda, że 

ona ma jakby... legalnie pracuje, a my i tak musimy wyłożyć ze swoich, więc to też jest takie... 

Ewentualnie, jeżeli chodzi o babcie no, to to jest co innego. (FGI Pszczyna) 

Kontrowersje podczas jednego z wywiadów wzbudziła kwestia dofinansowania żłobków,  

a właściwie sprawa braku kontroli nad wydawanymi przez dotowaną placówkę pieniędzmi. Zda-

niem jednej z kobiet nikt nie nadzoruje działalności żłobka po otrzymaniu dotacji, zwłaszcza  

w zakresie kompetencji osób go prowadzących. 

- Nawet jak ktoś ma własność prywatną i otwiera ten żłobek, dostaje dofinansowanie od państwa  

z naszych pieniędzy. Bo ja teraz byłam właśnie na przykładzie tego, że osoba niekompetentna do-

stała na otworzenie żłobka ogromne pieniążki. Z tymi pieniążkami robi co chce. Nie ma kontroli 

kompletnie. To znaczy kontrola jest. Przyjeżdża jedna i ta sama pani, która stwierdza, że jest 

wszystko bardzo fajnie. Hello. Gdzie my nie zgadzałybyśmy się z tym. 

- Ale to są prywatne żłobki? 

- Tak, ale dostaje dofinansowanie na mamy, którym dofinansowanie się należy. Ale mama nie jest 

świadoma tego, na jakich zasadach, to się odbywa. (FGI1K) 
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Kluby dziecięce również wydają się nie cieszyć specjalnym zaufaniem rodziców. Mimo iż 

większość przepisów dotyczących tychże klubów pokrywa się z przepisami regulującymi funkcjo-

nowanie żłobków (tj. mogą je tworzyć te same jednostki, wychowawcy muszą mieć te same kwa-

lifikacje co zatrudnieni w żłobku, obie placówki muszą spełnić określone wymagania sanitarne  

i lokalowe), te pierwsze kojarzą się z większą dobrowolnością w prowadzeniu, a zatem z brakiem 

kontroli.  

Mało osób wie, że są otwarte takie kluby. Tam tylko może mniejsza ilość dzieci przebywać pod 

opieką takiej osoby. Żłobek jest gminy, więc nad tym się sprawuje większą kontrolę, natomiast, je-

śli chodzi o klub, to trzeba tam spełnić jakieś określone wymagania, żeby go założyć, ale tak na-

prawdę nie wiadomo do końca, komu się to dziecko powierza. (Urszula) 

11.6. FINANSOWANIE PRZEDSZKOLI 

Ustawa o systemie oświaty określa zasady zapewnienia najmłodszym obywatelom opieki 

przedszkolnej57. Utrzymywanie tego rodzaju placówek finansują gminy, które od 2013 roku 

otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na każde dziecko, które korzysta z wychowania 

przedszkolnego na swoim terenie (nawet na te uczęszczające do placówek niepublicznych). Środ-

ki te mają na celu obniżenie opłat ponoszonych przez rodziców i tworzenie nowych miejsc eduka-

cji przedszkolnej.   

Wysokość opłat za korzystanie z przedszkola prowadzonego przez gminę w czasie prze-

kraczającym czas bezpłatnego nauczania (min. 5h/dzień) ustala rada gminy. Odpłatność ta nie 

może być jednak wyższa niż 1 zł/godzinę (przy czym rada gminy może określić warunki częścio-

wego lub całkowitego zwolnienia z opłat).   

Ponadto, w przypadku niepublicznych przedszkoli, osoba je prowadząca może ubiegać się 

o dotacje z budżetu gminy (w drodze konkursu). Co więcej, w szczególnie uzasadnionych przy-

padkach rada gminy, w drodze uchwały, może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji niepubliczne-

mu przedszkolu lub innej niepublicznej formie wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej 

niż wynikająca z przepisów dot. ww. konkursu – wtedy jej wysokość to 75% kosztów ponoszo-

nych przez gminę na rzecz utrzymania jednego dziecka w placówce publicznej.  

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci nie-

pełnosprawne lub dzieci w rodzinach, w których rodzic lub dziecko jest niepełnosprawne, dzieci 

samotnych rodziców oraz dzieci objęte pieczą zastępczą. Następnie decydują kryteria przyjęte 

przez dyrektora placówki (np. dochód rodziców czy miejsce zamieszkania).58   

O finansowaniu przedszkoli słyszało 62,1% uczestników badania, co jest średnim wyni-

kiem. Niemniej jednak owo rozwiązanie jest przez badanych wysoko oceniane – średnia wartości 

przyznanych not wynosiła 3,68 (wyżej oceniono jedynie urlopy dla rodziców).  

Obniżenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu do max. 1 zł za każdą dodatkową godzinę 

ucieszyło wielu rodziców, chociaż pojawiły się również głosy wskazujące na to, iż cały okres prze-

bywania dziecka w placówce powinien być darmowy, nie tylko pierwsze X godzin ustalone przez 

gminę (nie mniej niż 5 godzin dziennie).  

                                           
57 Ustawa z dnia 7 września 1999 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.) 
58 Kryteria ustalane przez placówkę również budzą kontrowersje. Zob. rozdział IX Utrudnienia roli matki. 



173 | S t r o n a  

 

Tańsze przedszkola mogły by tak samo być, bo moje dziecko chodzi tam. Jednak, no tez trzeba 

płacić no. Jak na przykład jest od 6:00 do 17:00 to niby jest tam do chyba 13:00, niby za darmo... 

jakoś tak. No, ale jednak to złotówkę, no kiedyś było taniej, a teraz złotówka jednak kosztuje nie? 

No to też nie jest tanio. (Agata) 

11.7. DARMOWY PODRĘCZNIK 

Od 2014 roku do szkół wprowadzono „Nasz elementarz”, czyli bezpłatny podręcznik do 

edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej dla dzieci w pierwszych kla-

sach szkół podstawowych. Ponadto szkoły otrzymują również wsparcie w postaci dotacji celowej 

na zakup materiałów ćwiczeniowych lub edukacyjnych oraz podręcznika do nauki języka obcego 

nowożytnego.  

Dotychczas MEN udostępniło podręczniki dla klas pierwszych i drugich szkół podstawowych, ale 

reforma przewiduje, iż od roku szkolnego 2017/2018 podręczniki dla uczniów wszystkich klas 

szkół podstawowych i gimnazjów będą bezpłatne.  

Warto jednak zauważyć, iż poza kwestią darmowego podręcznika, Państwo oferuje rodzi-

nom także inne rodzaje wsparcia w zakresie edukacji ich dzieci. Co roku bowiem realizowany jest 

program „Wyprawka szkolna”, polegający na dofinansowywaniu podręczników i materiałów dy-

daktycznych dzieciom wyznaczonym w rozporządzeniu59. Aby otrzymać pomoc finansową w tym 

zakresie dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 539,00 zł netto, ale kryterium to mo-

że zostać pominięte na wniosek dyrektora szkoły (5% uczniów gminy z klas objętych programem 

może z tej możliwości skorzystać). Wnioski o dofinansowanie składa się do dyrekcji szkoły, a po-

moc polega na refundacji kosztów zakupionych podręczników, na podstawie dowodu ich zakupu.  

O darmowym podręczniku i wyprawce szkolnej słyszało wielu badanych – instrumenty te 

są znane 68,1% uczestników wywiadów. Ich przydatność, rozumiana jako wsparcie rodzin w ogó-

le, jest oceniana przeciętnie. Średnia wartość wszystkich ocen inicjatywy mającej odciążyć rodzi-

ców dzieci szkolnych wynosi 3,14; co plasuje ją w środku wszystkich wymienionych w badaniu 

narzędzi wspierających polskie rodziny. Należy jednak zauważyć, iż wielu rodziców uznało, że 

pomoc ta znacząco odciąża ich domowy budżet. 

- Znaczy fajna jest ta, znaczy jeśli by to było znowu bez jakichś tam ceregieli, właśnie ta wyprawka 

szkolna i ten darmowy podręcznik. 

- Bo jak Pani ma pięcioro dzieci i tak wszyscy we wrześniu idą do szkoły, trzeba każdemu wszystko 

kupić, to to są naprawdę ogromne pieniądze. (FGI Pszczyna) 

Niemniej jednak w kontekście darmowych podręczników pojawiły się dwie wątpliwości. 

Pierwsza wiązała się z negatywną oceną ich wartości merytorycznej: 

Z tym, że już widzimy i już też rozmawiałam z koleżankami z podstawówki, że to tak ładnie tylko 

wygląda, natomiast te podręczniki, zwłaszcza w szkole podstawowej, minimalnie spełniają jakieś 

tam stosowne kryteria. To jest po prostu rzucona taka kiełbasa wyborcza, takie ochłapy. (FGI 

Strumień), 

                                           
59 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finan-
sowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. 2014 poz. 1024). 
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a druga dotyczyła ich trwałości. Niektórzy uczestniczący w badaniu rodzice obawiają się, że wy-

pożyczone książki zostaną szybko zniszczone przez dziecko, a w efekcie to i tak rodzina będzie 

musiała pokryć ich koszt.  

Też trzeba spojrzeć na to, słyszałam o tym w wiadomościach, że jak dziecko zniszczy elementarz, 

to rodzic i tak musi odkupić. Czyli to jest tak w „koło Macieju”, bo wiadomo, że dzieci są małe i ry-

sują sobie po tym i tak rodzic będzie to musiał odkupić. Na jedno wyjdzie. Taka jest prawda.  

(Maria) 

Podobnie jak w przypadku darmowego podręcznika, ogólnie rzecz biorąc dobrze ocenia 

się możliwość skorzystania z programu dofinansowania wyprawki szkolnej.  

Wyprawka na pewno, bo z tego co wiem, to matki przychodzą i chwalą, że właśnie dzieci dostały 

darmowe podręczniki i jest to duża oszczędność w budżecie każdej rodziny. (Ekspert Istebna) 

Jednakże problematyczna dla rodziców jest kwestia wdrażania tego programu. Zgodnie z przepi-

sami, rodzina kupuje dziecku potrzebne materiały we wrześniu, składa wniosek i na podstawie 

dowodów zakupu otrzymuje zwrot. Następuje on jednak dopiero w listopadzie, co zasadniczo nie 

rozwiązuje problemu finansowego rodziców na początku roku szkolnego.  

- Tylko tego [zwrotu – red.] pani nie dostanie przed wrześniem… 

- No właśnie to też jest chore. 

- Oddają dopiero w listopadzie. 

- No to ja wiem, bo ja w szkole korzystałam z takiego stypendium.  

- Trzeba wyłożyć z własnej [kieszeni – red.] 

- Trzeba wyłożyć tyle gotówki, że człowiek się zastanawia…(FGI Pszczyna) 

Z kolei jedna z matek zauważyła, że omawiane rozwiązanie stwarza możliwości oszukiwania, dla-

tego lepszym pomysłem byłoby, gdyby to szkoła była odpowiedzialna za zakupienie i dystrybucję 

materiałów i pomocy dydaktycznych. 

Ludzie oszukują, szkoły też na to pozwalają, bo widziałam. Jeśli to jest wyprawka szkolna dla dziec-

ka, no to automatycznie rodzice idą do sklepu i nie zawsze kupują dziecku te szkolne artykuły, nie 

zawsze kupują te spodnie dresowe, tenisówki dla dzieci tylko potrafią sobie kupić jakieś ciuchy,  

a sklep wystawia fakturę, że to był kupiony np. zeszyt na tej zasadzie. Więc nie, kiedy nie zawsze 

jest ta wyprawka szkolna, a pieniądze są tak wypłacane. Więc tu jest oszustwo i tu bym zmieniła, 

nie wiem, szkoły nie bardzo mają czas, ale żeby to szkoły kupowały dziecku. I te dziecko zawsze 

będzie miało ten podręcznik, tenisówki i ten dres. (Dagmara) 

11.8. ULGI PODATKOWE 

Polski system podatkowy przewiduje ulgę z tytułu wychowania dzieci. Uprawnieni do ko-

rzystania z niej są jedynie podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskujący do-

chody opodatkowane według skali podatkowej. Ulga przysługuje na dzieci małoletnie (do 18 roku 

życia) oraz na dzieci pełnoletnie, jeżeli otrzymują one także zasiłek albo rentę socjalną lub ro-

dzinną. Ponadto, z ulgi mogą korzystać osoby wychowujące dzieci od 18 do 25 roku życia, pod 

warunkiem, że te uczą się lub studiują (także za granicą), a w roku podatkowym nie uzyskały 

dochodu przekraczającego kwotę 3 089 zł (do dochodu nie jest wliczana renta rodzinna). Ulga na 

dzieci wynosi: 
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 na pierwsze dziecko po 92,67 zł miesięcznie (1 112,04 zł rocznie, 3,09 zł dziennie) - 

obowiązuje limit dochodu. W tym przypadku odliczenie przysługuje pod warunkiem, 

że roczne dochody rodzica nie będącego w związku małżeńskim nie przekroczyły 56 

tys. zł. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim limit dotyczy łącz-

nych dochodów małżonków i wynosi 112 tys. zł. Taki sam limit dotyczy osób samotnie 

wychowujących dzieci,    

 na drugie dziecko po 92,67 zł miesięcznie (1 112,04 zł rocznie) – w tym przypadku 

wysokość uzyskanego dochodu nie ma znaczenia, 

 na trzecie dziecko 166,67 zł miesięcznie (2 000,04 zł rocznie) w tym przypadku wyso-

kość uzyskanego dochodu nie ma znaczenia, 

 na czwarte i każde kolejne dziecko po 225,00 zł miesięcznie (2 700,00 zł rocznie)  

w tym przypadku wysokość uzyskanego dochodu również nie ma znaczenia. 

Tak zwana ulga podatkowa na dziecko należy do grupy najlepiej znanych narzędzi wspie-

rających rodziny – zna ją 80,0% uczestników badania i jest również dobrze, w porównaniu do 

pozostałych, oceniana. Średnia ocen naszych rozmówców wynosiła 3,64; co oznacza, iż pomoc ta 

jest, ogólnie rzecz biorąc, uznawana za umiarkowanie skuteczną.  

Wśród komentarzy dotyczących możliwości skorzystania z omawianej ulgi podatkowej, 

pojawiły się wypowiedzi oceniające ją pozytywnie lub neutralnie (co interesujące, większym entu-

zjazmem wykazały się kobiety bezdzietne), to znaczy akcentujące, że jest to dla rodziny pomoc 

oraz potrzebny, choć niestety tylko jednorazowy, zastrzyk gotówki. Niemniej jednak to właśnie 

dzięki niemu rodzina może sobie pozwolić raz w roku na wyjazd lub zakup czegoś, na co wcze-

śniej brakowało funduszy.  

Tak, oczywiście tak samo jak ulgi podatkowe dla rodziny, no bo wiadomo, w jakimś stopniu mogę 

pozwolić sobie na więcej dzieci, mam jakieś tam ulgi i ponoszę większe koszty, więc mam jakąś tam 

większą ulgę, jest to więc jakiś przywilej. (Patrycja) 
 

To, że jest ta ulga, raz do roku to fajna rzecz, zawsze można odłożyć, gdzieś pojechać, ale to jest 

taki jednorazowy zastrzyk, po czym okazuje się, że potem jest zwykły miesiąc i znowu nie ma na 

podstawowe rzeczy (Natalia) 

Z roku na rok ustawodawca zwiększa ulgę dla rodzin wielodzietnych (dla wychowujących 

jedno lub dwójkę dzieci pozostaje ona niezmienna). Pomimo to, badane nadal zwracały uwagę na 

potrzebę większego zróżnicowania omawianych ulg oraz pragnęły, jak Aurelia, skorzystać z moż-

liwości uzyskania jeszcze większych zwrotów. 

Jeżeli ktoś może sobie pozwolić na nianię to też dobre, ale najlepsze są te ulgi podatkowe dla ro-

dzin. Tylko nie tam gdzie jest 1 i 2 dzieci tak samo jak wielodzietne [Nie traktować tych rodzin tak 

samo – red.], tam gdzie jest więcej dzieci, żeby zróżnicowali. (Jolanta) 
 

Proszę Pana do mnie to po pierwsze jakieś nie wiem, większe ulgi, tak, jeśli chodzi na przykład ta-

kie finansowe, byśmy mogli sobie... odliczyć na przykład więcej, tak, w tym momencie. Znaczy się, 

no ułatwiają na tyle, że dostaję potem zwrot, za który już możemy sobie coś kupić. (Aurelia) 

Oczywiście pojawiły się także bardziej wyważone opinie stwierdzające, iż korzystanie  

z ulgi i tak w ostateczności nie wpływa znacząco na sytuacje materialną rodziny. 

Korzystam tylko z ulgi podatkowej dla rodziny, ale w niczym mi to nie pomaga. (Dagmara) 
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11.9. KARTA DUŻEJ RODZINY 

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od do-

chodu i jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty 

dożywotnio, a dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki – maksymalnie do osiągnięcia 25 

roku życia. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mo-

gą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej, turystycznej, transportowej oraz handlo-

wej partnerów na terenie całego kraju. 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest przedsięwzięciem znanym 63,5% uczestników 

wywiadów. Pomimo rozpoznawalności, badani stosunkowo nisko ocenili jej przydatność. Średnia 

ocen skuteczności wynosiła 3,08.  

Poza inicjatywą krajową, istnieje szereg lokalnych – gminnych, skierowanych do rodzin 

3+, a w niektórych województwach, jak np. w śląskim, istnieje samodzielny program (w naszym 

regionie nosi on nazwę „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”). Zasady i cele owych przed-

sięwzięć są do siebie zbliżone, a intencją podstawową jest wspieranie rodzin wielodzietnych. Jak 

wynika z treści wielu przeprowadzonych wywiadów, rozmówcy nieposiadający karty, na ogół nie 

rozróżniają inicjatywy rządowej od samorządowych. 

Karta Dużej Rodziny postrzegana jest przede wszystkim jako cenne ułatwienie i odciąże-

nie budżetów rodzin wielodzietnych. Pozytywnie oceniana jest również łatwa procedura jej przy-

dzielania. 

Na pewno finansowo lżej. Wyjście do kina, teatru czy na basen czy jakieś wycieczki, zawsze to parę 

złotych jest mniej. Mogę to wydać na dzieci. (Kinga) 
 

Jak mówiłam, około 90. rodzin na chwilę obecną korzysta z tej karty i ludzie są zadowoleni i bardzo 

chętnie z tego korzystają. Po pierwsze, bo jest mało załatwiania i potrzebne jest niewiele dokumen-

tów – kwestia wypełnienia wniosku. A później mogą to sobie właśnie wykorzystywać w różny spo-

sób. (Ekspert Istebna) 

Jednakże realizacja założeń Karty spotkała się również z krytyką niektórych uczestników 

badania. Wątpliwości budzą skomplikowane nieraz kryteria dostępu do zniżek (jedna z kobiet 

mówi o kłopotliwych „obwarowaniach”), niedoinformowanie osób zatrudnionych u partnerów 

oferujących zniżki, które uniemożliwia zakup przysługujących biletów oraz brak na liście ulg oce-

nianych jako rzeczywiście niezbędne w codziennym funkcjonowaniu (np. brak ofert handlowych 

popularnych sieci sklepów spożywczych czy dyskontów). O wymienionych słabych stronach 

przedsięwzięcia mówi Jolanta, matka trójki dzieci i posiadaczka karty. W jej opinii lepiej funkcjo-

nującą jest inicjatywa gminna: 

Posiadamy i bytomską, i tą ogólnopolską. Z karty bytomskiej korzystamy bardzo dużo, ona jest wy-

dana przez miasto i się nazywa Rodzina 3+. Jest ileś przedsiębiorstw, można iść z dzieckiem do ki-

na, na teatrzyk, jest to dobra rzecz, można się wybrać na basen i z tego bardzo dużo korzystamy. 

Ta ogólnopolska jest za bardzo obwarowana różnymi rzeczami i nie sposób z tego skorzystać. Cza-

sami ci partnerzy tej karty nie potrafili, choć ja już wiedziałam, że oni są na tej liście. Poszłam do 

nich z tą karta, to oni mi powiedzieli „o co chodzi?”. Byli niedoinformowani. Myślę, że nie [jest do-

bra – red.], bo jeśli jeżdżę w różne miejsca i nie potrafię z tego skorzystać to nie jest to dobrą rze-

czą, bo rodzina nie może z tego skorzystać. Ja skorzystałam z tej karty, gdy poszliśmy do oceana-

rium w Gdyni, faktycznie zyskaliśmy 1/3 ceny biletu. Dla mnie to jest dużo, bo mogłam dołożyć  

i wybrać się z nimi na coś innego. Za mało jest tych partnerów, aby można było z tego skorzystać. 
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Są wyszczególnione jakieś sklepy z drogimi zegarkami, a ich nie stać, aby iść na basen, to gdzie ich 

będzie stać na drogocenny zegarek. Jest to troszkę nieprzemyślane. (Jolanta) 

Z kolei zdaniem innych uczestniczek wywiadów pogłębionych, niektóre oferowane zniżki 

są niewielkie, a więc w ogóle nieatrakcyjne dla rodzin wielodzietnych, których nie stać na skorzy-

stanie z rzekomo preferencyjnych ofert partnerów. Dla wielu rodzin prawdziwie znaczącą pomocą 

byłoby obniżenie ceny usługi lub produktu nawet o połowę. Takiego zdania jest np. wielodzietna 

Kamila: 

Najbardziej przydatne, no to mogłaby być ta karta dużej rodziny, jeżeli faktycznie byłyby korzyści  

z jej posiadania. Nie wiem, jakiego rzędu, bo każdy ma inne wyobrażenia i oczekiwania finansowe, 

myślę, że jeżeli koszty czegoś byłyby o połowę mniejsze, myślę, że 50% zniżki powinno być, żeby 

było to wymierne. (Kamila) 

Ciekawą krytyczną uwagą podzieliła się także Janina, matka wychowująca czwórkę dzieci. 

Kobieta wskazała, że w niektórych wypadkach pomoc oferowana w ramach Karty jest jedynie 

fasadowa – proponowana jej zniżka była mniej korzystna niż ta oferowana przez partnera (w tym 

wypadku kolej) poza programem.  

Natomiast te zniżki są, no nie są. Na pociąg miałam większą zniżkę, jak kupowałam inny bilet, bo  

z tą zniżką płaciłam gorzej, jak ze zniżką kolejową. (…) Tak jak mówię, bilet na pociąg był tańszy  

w tej zniżce, którą oni oferowali, niż z tą kartą. (Janina) 

Inicjatywa wydaje się być także nie dość dobrze rozpromowana. Świadczy o tym udział 

kobiet wielodzietnych korzystających z Karty Dużej Rodziny wśród grupy pań wychowujących  

3 i więcej dzieci (5/15 kobiet wielodzietnych biorących udział w badaniu posiadało kartę), a także 

i opinie, takie jak ta wygłoszona przez Mariannę: 

- Ale fakt, faktem, że większa powinna być reklama tych kart, bo ja tylko i wyłącznie dlatego o niej 

wiem, ponieważ czekałam na partnera na basenie i akurat zwróciłam uwagę. 

Moderator: Ale co myśli Pani, że te rodziny wielodzietne nie wiedzą o tych kartach? 

- Myślę, że nie. Mam trochę osób w swoim otoczeniu, gdzie mają te dzieci i jest ich tam trójka,  

a nie usłyszałam o tym, że mówią o takiej rzeczy. Myślę, że gdzieś by to wyszło w trakcie rozmowy. 

Także myślę, że nie są tego świadome, że coś takiego jest. (Marianna) 

Oczywiście fakt, iż 10 uczestniczek wywiadów pogłębionych posiadających tzw. duże rodziny nie 

ma karty uprawniającej do zniżek, nie oznacza, że nigdy one o niej nie słyszały, choć i takie wy-

powiedzi się pojawiały. Część kobiet wspominała, że owa inicjatywa i tak nie rozwiąże ich pro-

blemów, a pozostała grupa po prostu nie zainteresowała się głębiej tym tematem. 

11.10. ŚLĄSKIE DLA RODZINY – KARTA DUŻEJ RODZINY 

Wojewódzka inicjatywa skierowana do rodzin wielodzietnych, jest ogólnie rzecz biorąc 

znacznie mniej znana od ogólnopolskiej lub w ogóle od niej nierozróżniana. Program pn. Śląskie 

dla rodziny – Karta Dużej Rodziny realizowany jest z wykorzystaniem ogólnopolskiej karty dużej 

rodziny, co oznacza, że to właśnie na jej podstawie rodzinie wielodzietnej przyznawane są dodat-

kowe ulgi i uprawnienia w instytucjach oraz przedsiębiorstwach działających w województwie 

śląskim (m.in. zniżki na bilety do instytucji kultury, bilety Kolei Śląskich itd.). Świadomość istnie-
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nia programu posiada stosunkowo niewiele, bo 38,1% badanych. Zapewne z tego też powodu, 

został on również niżej oceniony. Średnia ocen tego przedsięwzięcia wynosiła 3,05.  

Moderatorka: Na tej karcie, co Panie otrzymały, jest Karta Dużej Rodziny i „Śląskie dla 

rodziny” 

- Ja nie słyszałam co to jest. 

Moderatorka: Nawet Panie, które słyszały o karcie to o tym nic nie słyszały? 

- Ja słyszałam tylko o tej dużej karcie, o tej nie. 

- Ja tak samo, o Śląskiej nie słyszałam. 

Moderatorka: Tam Panie siedzące na końcu też nic nie słyszały o Śląskiej karcie? Nic, 

pierwszy raz Panie słyszą?(respondentki potwierdzają, że nie słyszały o Śląskiej karcie).  

(FGI Rybnik) 
 

Znaczy powiem, że szczerze, bo jeżeli mówimy o Karcie Dużej Rodziny to słyszałam i w jakimś 

stopniu mam jakieś opinie znajomych, ale jeżeli chodzi o Śląskiej Karcie Rodziny, to nie jest mi zna-

na. Gdzieś tam słyszałam, tak jak Pan mówił, że to się tam rozgranicza na tą Kartę Dużej Rodziny  

i Śląskie Dla Rodziny, no tego akurat nie wiedziałam, więc trudno jest mi oceniać coś, czego nie 

znam. Uważam, że jest sądzę, że korzystnie również trudno jest mi się wypowiedzieć. (Patrycja) 

11.11. DOFINANSOWANIE IN VITRO 

 Od 1 lipca 2013 roku rozpoczęto realizację programu dofinansowania in vitro. Czas jego 

trwania został określony na 3 lata (do 2016 r.). Warunkiem przystąpienia do programu jest roz-

poznanie niepłodności przez lekarza oraz udokumentowane leczenie w czasie nie krótszym niż 12 

miesięcy. W ramach programu para ma prawo skorzystać z trzech prób procedury wspomagane-

go rozrodu (kolejne pobrania i zapłodnienia komórek jajowych mogą być wykonane dopiero po 

wykorzystaniu wszystkich uzyskanych wcześniej zarodków). Program finansowany jest przez Mi-

nisterstwo Zdrowia, które poza samym zabiegiem refunduje również leki stosowane w procedurze 

in vitro. 

 Pomimo wielu doniesień medialnych dotyczących finansowania ze środków publicznych 

procedury zapłodnienia in vitro, o możliwości skorzystania z tego rodzaju wsparcia wiedziało (lub 

jedynie słyszało) 38,3% uczestników wywiadów. Dofinansowanie do tego zabiegu zostało uznane 

za umiarkowanie pomocne rodzinom – średnia ocena wynosiła 3,44.  

 Metoda in vitro, jako niejednoznaczna moralnie, budzi wiele kontrowersji. Wśród osób 

uczestniczących w badaniu pojawili się zarówno jej zwolennicy, jak i przeciwnicy. Dla pierwszych 

jest to przede wszystkim metoda umożliwiająca parom zmagającym się z niepłodnością sprowa-

dzenie na świat potomka, a jako że jest ona bardzo kosztowna, to jej dofinansowanie zostało 

uznane przez tę grupę za bardzo dobre posunięcie: 

Na pewno dofinansowanie in vitro [jest pozytywne i skuteczne – red.], bo jest to bezpłodność, czyli 

jakiś tam problem z posiadaniem dzieci, który jest coraz bardziej powszechny i in vitro jest dosyć 

kosztowną, że tak powiem, więc takie dofinansowanie no w jakimś stopniu … Bo wiem, że często 

osoby chcą, się zadłużają żeby rodzinę powiększyć, no i to też potem na przyszłość, jak ktoś ma 

kredyty w jakimś stopniu jest finansowo niewydolny to, to też potem rzutuje na tą przyszłość dla 

tych dzieci i dla tej rodziny. (Patrycja) 
 

Dofinansowanie do in vitro, które jest bardzo drogą sprawą i dla ludzi, którzy nie mogą mieć dzieci 

na pewno będzie to odgrywało dużą rolę w podjęciu decyzji. (Anna) 
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Z kolei krytyczne opinie wiążą się z dostrzeganiem niespójnego stanowiska społeczeństwa 

wobec tej metody. Zdaniem części badanych, publiczne pieniądze nie powinny być przekazywane 

na cele, co do których słuszności istnieją poważne wątpliwości wśród znacznej grupy obywateli:  

- No i to dofinansowanie do in vitro, bo jeśli jakaś para ma problem, to może pomóc. Rzadko ludzie 

są świadomi tego.  

- Ale też nie każdy może się zgadzać z wizją in vitro jako taką. 

- To bardzo zależy od człowieka, danego człowieka. 

- Jeżeli finansuje to tylko i wyłącznie państwo, no to ludzie, którzy się z tym nawet nie zgadzają, też 

muszą na to płacić. 

- Tak samo jest z każdą porodówką i normalnym publicznym szpitalem. Też każdy płaci. I komuś 

może się nie podobać, że ktoś rodzi dzieci za jego pieniądze. (śmiech i nakładające się głosy) 

- Też jest ok. Tylko porodówka jest bardziej neutralna światopoglądowo, niż takie in vitro. 

- Ale prowadzi do tego samego tak. W jakiś tam sposób. 

- No tak, ale tutaj wiesz, clou jest w metodzie.. (FGI2M) 

Poza tym walka z niemożnością posiadania dzieci jest postrzegana przez niektórych 

uczestników wywiadów, jako problem drugorzędny. Uważa się, że w Polsce istnieją bardziej palą-

ce potrzeby w zakresie polityki rodzinnej, na których rozwiązanie brakuje środków. Przykładem 

tego rodzaju wypowiedzi są słowa dwóch badanych matek. Jedna z nich, Grażyna uważa, że ro-

dzice niemogący posiadać biologicznego potomstwa powinni być przekonywani do adopcji, nato-

miast mieszkanka Strumienia zwróciła uwagę na pewną niekonsekwencję. Państwo pomaga po-

jawić się dziecku na świecie, ale później się nim nie interesuje i nie wspiera rodziców na kolejnych 

etapach jego rozwoju lub np. w chorobie. 

To in vitro, to jestem przeciwko, jest tyle dzieci w domach dziecka, że jeszcze coś takiego wprowa-

dzać? To jest przesada. Znaczy ja jestem w ogóle przeciwko in vitro. (Grażyna) 
 

Finansowanie przez państwo in vitro. Państwo sprowadza dzieci na świat, po czym nie dba o nie. 

Dziecko się rodzi, jest niepełnosprawne i zabiera się mu wszystko. Zostawia się tych rodziców ze 

wszystkim. A te, które są, to też już się im nie pomaga, prawda? (FGI Strumień) 
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Realizowane od marca do kwietnia 2015 roku badanie pozwoliło osiągnąć wyznaczone ce-

le i odpowiedzieć na pytania badawcze, a zatem uzyskać informacje dotyczące postrzegania roli 

matki w społeczeństwie oraz scharakteryzować społeczny odbiór bezdzietności i macierzyństwa, 

w tym wielodzietnego. Ponadto przeprowadzenie wywiadów umożliwiło rozpoznanie trudności,  

a co za tym idzie i potrzeb matek oraz kobiet jeszcze bezdzietnych w zakresie pełnienia roli rodzi-

ca.  

MODEL WYOBRAŻONY I REALIZOWANY 

 Biorąc pod uwagę wielość możliwości wyboru stylów życia i różnorodność ról, jakie współ-

cześnie może pełnić i pełni kobieta, trudno jest znaleźć jeden, wspólny dla większości osób ideał 

– model dobrej matki. Wśród badanych istniała zgoda, co do tego, jaka powinna być wzorowa 

mama w stosunku do swojego dziecka, zaś temat dotyczący zagadnienia jej aktywności zawodo-

wej oraz podziału obowiązków domowych pomiędzy płcie wzbudzał kontrowersje. 

Idealna matka dla uczestników badania jest kobietą, która łączy w sobie czułość oraz mą-

drość i rozsądek w wychowaniu dziecka. Pełni ona jednocześnie rolę opiekunki, przyjaciółki, auto-

rytetu, menadżera, a także mentora. Oznacza to, że najodpowiedniejszym w opinii badanych 

stylem wychowania jest model demokratyczny, w którym dziecko jest traktowane po partnersku. 

Ma ono zatem prawo do swobodnych wypowiedzi na każdy temat oraz do podejmowania samo-

dzielnie niektórych decyzji, których waga wzrasta wraz z jego wiekiem. Rolą matki jest zaś wspie-

ranie jego rozwoju przez liczne rozmowy, okazywanie mu uczuć, ale i nakładanie nań obowiąz-

ków domowych, odpowiednich dla jego wieku, a następnie konsekwentne pilnowanie ich wyko-

nania. Co oczywiste, dziecko dla wzorowej, dobrej matki stanowi priorytet, ale nie oznacza to, że 

zatraca się ona w macierzyństwie i porzuca funkcjonowanie w innych rolach. Przeciwnie, dzięki 

zorganizowaniu i wytrwałości łączy obowiązki rodzinne z pozostałymi sferami życia. Nie zapomina 

o tym, że jest kobietą, dba zatem o swoją urodę, rozwój intelektualny i czas wolny, a więc o od-

poczynek i relaks, a także – jeżeli tylko tego pragnie – spełnia się zawodowo. Macierzyństwo, 

choć tak ważne, nie przysłania jej całego świata, znajduje więc czas również dla męża czy partne-

ra, którego dużej roli w życiu dziecka jest świadoma, dlatego dzieli się z nim obowiązkami wy-

chowawczymi (po równo), podobnie jak zadaniami wykonywanymi w domu – przy czym w wy-

padku tych drugich, badani nie byli zgodni co do tego, jak powinien wyglądać idealny podział. 

Wzorowa dobra matka jest zatem perfekcyjna w wielu płaszczyznach życia, a godzenie często 

sprzecznych interesów otoczenia daje jej szczęście i to ono jest podstawowym wyznacznikiem 

omawianego wyobrażenia. Z kolei owo uczucie radości i spełnienia jest pochodną tego, iż kobieta 



182 | S t r o n a  

 

dojrzała do swej roli, pragnęła jej oraz była świadoma wszelkich jej konsekwencji w chwili po-

dejmowania decyzji o zajściu w ciążę.  

Ideał jest jednak bardzo trudny do zrealizowania, czego badani mają świadomość. 

Uczestniczące w wywiadach matki dążą do realizacji demokratycznego stylu wychowania, a zatem 

starają się rozmawiać z dzieckiem, ale i od niego wymagać. Nie zawsze jednak wystarcza na to 

czasu oraz cierpliwości, zwłaszcza, gdy latorośl jest szczególnie dociekliwa. Ponadto matki przy-

znały się do niekonsekwencji w egzekwowaniu zarówno kar, jak i realizacji przydzielonych dziecku 

obowiązków domowych. Bywa również, iż są nadopiekuńcze, zbyt pobłażliwe lub przeciwnie – 

nadmiernie surowe. Model realizowany różni się od wyobrażonego także w kontekście roli ojca. 

Kobiety co prawda wiedzą, jak ważna jest jego obecność przy dziecku i większości udaje się dzie-

lić obowiązkami wychowawczymi po równo (wg deklaracji), jednak wcale nierzadko, w wyniku 

obowiązków zawodowych, znajduje się on na co dzień poza domem lub wraca późno wyraźnie 

przemęczony, w wyniku czego ma ograniczony kontakt z dzieckiem, a ciężar wychowywania po-

tomstwa spada wyłącznie na kobietę. Nie oznacza to jednak, że mężczyzna jest całkowicie nieo-

becny w życiu swoich dzieci. Realizacja jego roli jest jednak wtedy ograniczona głównie do week-

endów, zatem w rzeczywistości nieraz ciężko jest mówić o równowadze ról ojca i matki. Powyższe 

dotyczy również podziału obowiązków domowych. Podczas badania zaobserwowano bardzo różne 

style dzielenia się zadaniami dotyczącymi prowadzenia gospodarstwa domowego, choć w żadnym 

z badanych przypadków mężczyzna nie był całkowicie bierny w kontekście wykonywania zadań 

związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Najbardziej odbiegającą od ideału jest 

jednak sfera zawodowa matek. Część z badanych kobiet nie posiada potrzeby ani ambicji realizo-

wania siebie w działalności profesjonalnej, jednakże sytuacja ekonomiczna rodziny je do tego 

zmusza, zatem działalność na tym polu nie daje im radości i spełnienia. Poza tym pracujące 

uczestniczki wywiadów, niezależnie od tego czy mają ambicje zawodowe czy też nie, zwracają 

uwagę, jak trudno jest pogodzić im rolę matki z rolą pracownicy. Nieraz, aby podołać obowiąz-

kom, rezygnują z własnych rozrywek, odpoczynku i życia towarzyskiego, zwłaszcza wtedy, gdy 

nie posiadają wsparcia partnera lub osób trzecich.  

Jak widać, wymagania stawiane kobietom wychowującym dzieci są duże. Dobra matka,  

w opinii badanych, ale i nieraz w przekazach medialnych, to tzw. „superkobieta”, która spełnia się 

jako kochająca, a przy tym rozsądna mama, jest dobrą żoną, która jednocześnie nie zapomina  

o własnych potrzebach, a także – przynajmniej dla części społeczeństwa – realizuje się zawodo-

wo. Podobny wizerunek perfekcyjnej kobiety przejawia się w popularnym niegdyś stereotypie 

Matki-Polki. Co prawda, dziś jego znaczenie bardzo się uprościło i sprowadza się do kojarzonego  

z okresem PRL-u wizerunku matki uciemiężonej, stale zmęczonej, której głównym rekwizytem 

były siatki z żywnością noszone z trudem do domu, ale tworząca jego trzon figura super kobiety – 

czyli bohaterki, pozostała.  

Czasy się zmieniają, a wraz z nimi postulowane modele wychowawcze. Ową dynamikę 

dostrzega się, analizując wypowiedzi badanych kobiet, które poproszono w pierwszej kolejności  

o zestawienie wyobrażenia współczesnej dobrej mamy z tym obowiązującym dawniej, a w drugiej 

o skonfrontowanie realizowanego przez siebie i ich własne matki modelu macierzyństwa. Różnice 

okazały się znaczące. Po pierwsze współcześnie nikt nie wymaga od kobiety, aby pozostała  

w domu i zajmowała się wyłącznie dziećmi, co dawniej było powszechną praktyką. Powyższe 

wiązało się z uznawaniem przynależności kobiety do sfery prywatnej, tj. rodzinnej, zaś mężczy-

zna, jako zarabiający na życie, cieszył się większymi przywilejami i to on przynależał do sfery 

publicznej, a jego rola w wychowywaniu dziecka była ograniczona. W realizowanym dawniej mo-

delu rodziny, ojciec często był nieobecny. Współcześnie zaś do jego aktywności w sferze rodzin-
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nej przykłada się większą wagę, co stanowi pokłosie otwarcia się kobiet na inną niż domowa 

przestrzeń. Po drugie, sama rola matki, rozumiana jako jej stosunek do dzieci, uległa przemianie. 

Rodzicielki naszych bohaterek nieraz bywały w stosunku do nich chłodne i nie okazywały im emo-

cji, nie mówiły „kocham cię” lub „jestem z ciebie dumna”, a wyraz swoim uczuciom dawały za 

pośrednictwem pracy, jaką wykonywały dla i na rzecz swoich dzieci. Były zatem wobec nich czę-

sto zdystansowane emocjonalnie i surowe, a nieraz, kiedy dziecko w czymś zawiniło, do stałych 

praktyk należały kary cielesne w postaci uderzenia ręką, czy paskiem. Ponadto powszechnie wie-

rzono w prawidłowość powiedzenia „dzieci i ryby głosu nie mają”, w czego wyniku potomstwo nie 

miało prawa wyboru nawet w najdrobniejszych kwestiach, jak np. w sprawach ubioru. Dziś, bio-

rąc pod uwagę deklaracje badanych, powyższy opis jest już nieaktualny. Współczesne matki trak-

tują swoje dzieci trochę jak partnerów, szanują ich zdanie i powalają im decydować w sprawach 

mało ważnych. Ponadto dbają o kontakt z dzieckiem, rozmawiają z nim, wspierają je, a przede 

wszystkim nie wstydzą się mówić im o swoich uczuciach i okazywać dzieciom czułość. Kobiety 

odrzuciły również całkowicie kary cielesne.  

ODBIÓR SPOŁECZNY MACIERZYŃSTWA 

Realizacja roli matki ma szczególne społeczne znaczenie, zwłaszcza zaś dla innych kobiet. 

Świadczą o tym wypowiedzi badanych dotyczące wizerunku „złych matek” oraz opowieści pyta-

nych mam o sytuacjach, w których nieraz bywały upominane przez rodzinę, a także osoby trze-

cie, że źle zajmują się dzieckiem. Okazuje się, że trudno jest odnaleźć jedną, wspólną granicę 

zachowania, po przekroczeniu której kobieta staje się wyrodnym rodzicem. Dla niektórych defini-

cja „złej matki” może zawierać takie elementy jak: brak dbałości o dzieci i zainteresowania nimi, 

problem alkoholowy, agresja oraz egoizm i przedmiotowe traktowanie dziecka (np. jako karty 

przetargowej w trakcie rozwodu). Dla innych zaś złą matką może okazać się kobieta nadopiekuń-

cza, czy też nieradząca sobie z zajmowaniem się małym dzieckiem lub po prostu niewiedząca, jak 

ma się nim opiekować. Należy przy tym zauważyć, iż dostrzega się, że wiele osób posiada skłon-

ności do pochopnego osądzania i stygmatyzowania matek, pomimo braku znajomości całościowej 

sytuacji, która podlega ocenie. Na podstawie wypowiedzi poszczególnych grup (żeńskich i mę-

skich) można przypuszczać, iż to kobiety są surowszymi sędziami w sprawach dotyczących macie-

rzyństwa. Jak wynika z wypowiedzi uczestniczących w badaniu kobiet, które posiadają dzieci, 

umiejętność radzenia sobie z krytyką, która dotyczy realizacji roli matki, jest w nią wpisana. Dwie 

trzecie uczestniczek będących matkami spotkało się z uwagami i usłyszało przynajmniej raz  

w życiu nieproszoną radę dotyczącą opieki i wychowania dziecka. Autorkami tych komentarzy 

były najczęściej inne kobiety – teściowe, matki, a także siostry, koleżanki, sąsiadki, a nawet zna-

jome – również te nieposiadające dzieci.  

W Polsce na najbardziej popularny schemat rodziny składają się rodzice i jedno lub dwój-

ka dzieci. Wobec powyższego można by się spodziewać, iż rodziny realizujące inne niż wymienio-

ne modele mogą spotykać się z rezerwą reszty społeczeństwa. I tak też się dzieje. Rodziny wielo-

dzietne, zwłaszcza te o znacznie odbiegającej od średniej liczbie dzieci, często uboższe od prze-

ciętnych, postrzegane są przez pryzmat negatywnego stereotypu, który zawiera w sobie takie 

elementy jak: patologie, nadmierne korzystanie z pomocy społecznej, tj. tzw. „życie na koszt 

państwa”, bałagan, brud i hałas, a z drugiej strony utożsamiane są z „ciemnogrodem” i nadmier-

ną religijnością. Potwierdzają to wielodzietne uczestniczki badania. Mniej więcej połowa z nich 

stwierdziła, iż spotkała się z krytycznymi uwagami na temat swojej dużej rodziny. Nieprzyjemne 
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nieraz komentarze płyną ze strony ludzi obcych, znajomych, ale także i zaniepokojonej rodziny,  

a nawet środowiska medycznego. Co pocieszające, owo negatywne wyobrażenie zostaje zweryfi-

kowane w sytuacji, kiedy jednostka poznaje rodzinę wielodzietną, która nie jest dysfunkcyjna. 

Wówczas z reguły zmienia ona swoją opinię i dużą rodzinę zaczyna kojarzyć z ciepłem domowym 

i radością, a rodziców wychowujących liczne potomstwo uważa niemal za bohaterów.  

REKOMENDACJA: 

Zachodzi potrzeba promowania pozytywnego wizerunku rodziny 

wielodzietnej, jako rodziny szczęśliwej i wydolnej wychowaw-

czo.  

Przeciwieństwem rodzin wielodzietnych są pary nieposiadające dzieci (należy zauważyć, iż 

część społeczeństwa nie uznaje bezdzietnego małżeństwa za rodzinę). Uczestnicy wywiadów fo-

kusowych wykazali się relatywnie dużą tolerancją dla decyzji o nieposiadaniu dzieci, chociaż ich 

opinie trudno nazwać neutralnymi. Badani rozumieją, że kobieta może nie posiadać instynktu 

macierzyńskiego, nie być gotowa lub po prostu nie chcieć potomstwa i to jej sumieniu pozosta-

wiają tę decyzję. Z drugiej jednak strony owo zachowanie jest dla nich nienaturalne i oceniane 

jako wynikające z jakiejś traumy przeżytej w dzieciństwie lub z zagubienia życiowego. Co więcej, 

dla niektórych taka decyzja jest po prostu pochopna, a u jej źródeł nierzadko stoi egoizm lub 

strach przed pełnieniem roli rodzica. Badani choć akceptują wolę dotyczącą bezdzietności, to dla 

części z nich, mimo wszystko kobiety świadomie odrzucające macierzyństwo kojarzą się z chło-

dem, brakiem empatii i zapatrzeniem w siebie. W pewnym sensie słowa o społecznej akceptacji 

bezdzietności – przynajmniej do pewnego momentu życia, potwierdziły bezdzietne uczestniczki 

wywiadów pogłębionych. Należy jednak zauważyć, iż deklarują one, że w przyszłości zdecydują 

się na posiadanie potomstwa, co może mieć wpływ na opinię ich otoczenia. Kobiety te stwierdzi-

ły, iż same nie odczuwają społecznego przymusu macierzyństwa, ale spotykają się z czymś, co 

określają oczekiwaniami – żywionymi głównie ze strony rodziny, w szczególności najstarszych jej 

członków. Są one tym większe, im starsze są oceniane kobiety i im wyższy status materialny 

osiągają. Powyższe może oznaczać, iż decyzja o bezdzietności jest akceptowana, ale tylko do 

pewnego wieku osób ją podejmujących. Po przekroczeniu tej granicy można spodziewać się, iż 

oczekiwania zamienią się w presję. 

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA DECYZJE PROKREACYJNE  

Jednym z powodów odkładania decyzji o posiadaniu dziecka, a w niektórych przypadkach 

nawet rezygnacji z macierzyństwa są kwestie materialno-zawodowe. Badanie wykazało, że jest to 

główny czynnik wpływający na postawy prokreacyjne kobiet. Owo minimum ekonomiczne, które-

go osiągnięcie pozwala na podjęcie decyzji o powiększeniu rodziny, wiąże się z posiadaniem stałej 

i pewnej pracy (na umowę o pracę), a zatem między innymi z dostępem do pełnych ubezpieczeń 

społecznych oraz zarobków na odpowiednim poziomie. Ponadto dla wielu uczestniczek badania 

warunkiem koniecznym jest również posiadanie (lub wynajmowanie) własnego mieszkania, od-

dzielnego od rodziców. Należy przy tym zauważyć, iż prezentowane stanowisko nie jest jednogło-

śnie podzielane przez wszystkie uczestniczki badania. Niektóre z nich uważają, że nie ma idealne-

go czasu dla posiadania dziecka, a sytuacja materialna, w czasach ciągłej niepewności, nie ma 

znaczenia. Obie grupy badanych zgodziły się jednak, iż bardzo ważną determinantą decyzji pro-
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kreacyjnej jest dojrzałość kobiety oraz chęć posiadania potomstwa, czyli wystąpienie tzw. „in-

stynktu macierzyńskiego”, a także obecność odpowiedniego, bo odpowiedzialnego oraz gotowego 

do roli ojca partnera. Wśród pozostałych czynników wpływających na decyzje o posiadaniu dziec-

ka pojawiły się bliskość rodziny, która może pomagać w opiece nad dzieckiem oraz dostępność 

instytucji opiekujących się najmłodszymi (żłobki i przedszkola). Owa obecność bliskich gotowych 

świadczyć pomoc oraz silne więzi rodzinne została zaakcentowana również przez badane kobiety 

zamieszkujące wybrane gminy o względnie wyższej liczbie urodzeń.  

Wymienione powyżej czynniki są tożsame z obawami kobiet bezdzietnych związanymi  

z macierzyństwem. Uczestniczki wywiadów pogłębionych, które dotąd nie zdecydowały się na 

zostanie matkami, czują lęk przed tym, że nie podołają tej roli. Obawiają się one o to, czy ich 

sytuacja materialna będzie na tyle dobra, aby zaspokoić wszystkie potrzeby dziecka, czy wrócą do 

pracy po porodzie i urlopie macierzyńskim oraz czy pogodzą życie zawodowe z rodzinnym. Ponad-

to lęki kobiet wiążą się z niepewnością, co do gotowości swoich partnerów do pełnienia roli ojca, 

a nade wszystko z wątpliwością czy zdołają razem wychować dziecko na dobrego, mądrego oraz 

odpowiedzialnego człowieka. Wśród pozostałych obaw, rzadziej wymienianych, znalazły się oba-

wy osobiste, a zatem związane z poczuciem dyskomfortu na myśl o konieczności zmiany swojego 

stylu życia, biologiczne, tj. związane z wyglądem i zdrowiem w czasie ciąży i porodu, a także 

obawy związane z możliwością uzyskania pomocy w opiece nad dzieckiem od rodziny oraz w pla-

cówkach świadczących takie usługi.  

REKOMENDACJA: 

Należy tworzyć i realizować kampanie społeczne, których prze-

kaz powinien skupiać się na pozytywnych efektach decyzji  

o macierzyństwie, zwłaszcza emocjonalnych. Ponadto owe 

przekazy medialne powinny utwierdzać młode kobiety w prze-

konaniu, iż podołają one pełnieniu roli matki (chociaż spotkają 

się z trudnościami). 

TRUDNOŚCI FINANSOWE 

Zaproszone do badania matki, na pytanie o to, z jakimi trudnościami w życiu codziennym 

się spotykają, w pierwszej kolejności wymieniły przejściowe lub stałe problemy finansowe, które 

nierzadko rosną wraz z liczbą potomstwa. Ma to często związek z tym, że posiadając kilkoro dzie-

ci, kobieta musi zrezygnować z pracy, aby się nimi zająć, a w ten sposób całą rodzinę z jednej 

pensji utrzymuje ojciec. Uczestniczące w badaniu matki zwracały uwagę na to, że trudną kwestią 

jest dla nich organizacja dzieciom rozrywek oraz zajęć dodatkowych, które nieraz są bardzo kosz-

towne, a korzystanie z nich łączy się także z kolejnymi wydatkami, np. związanymi z dojazdem. 

Należy zauważyć, iż powyższe nie dotyczy jedynie rodzin wielodzietnych, ale także i tych z mniej-

szą liczbą dzieci. Poza tym na złą sytuację materialną wpływ mają również wysokie koszty wy-

prawki szkolnej oraz opłaty za żłobki i przedszkola, szczególnie prywatne. Dla niektórych wydanie 

nawet 200 złotych na miesięczny pobyt dziecka w instytucji publicznej nastręcza trudności, a co 

dopiero koszty prywatnych placówek oscylujące wokół tysiąca złotych miesięcznie. Trudności 

finansowe stawiają rodziców nieraz przed dramatycznymi wyborami, zwłaszcza, gdy od pokona-

nia tych problemów zależy zdrowie dziecka. Nierzadko zdarza się, że nie stać ich na prywatną 



186 | S t r o n a  

 

wizytę u lekarza, a zatem coraz bardziej sfrustrowani, czekają w długiej kolejce na przyjęcie 

dziecka do specjalisty w publicznej służbie zdrowia. Jeszcze poważniejszy problem pojawia się 

wówczas, gdy rodzinie brakuje środków na pokrycie kosztów leczenia (leków) dziecka. Z uwagi na 

powyższe konieczne jest dostosowanie usług medycznych, tj. ich dostępności, do potrzeb rodzin. 

Uczestnicy badania wskazują na potrzebę lepszego wspierania finansowego polskich ro-

dzin, w szczególności tych posiadających ponadprzeciętną liczbę dzieci. Większe wsparcie powin-

no być kierowane także do osób młodych, pragnących znaleźć dobrze płatną pracę i uzyskać wła-

sne mieszkanie. Zdaniem badanych gmina powinna pomagać młodym rodzinom w znalezieniu 

własnego lokum, a zatem ułatwiać dostęp do mieszkań gminnych, czy też dofinansowywać kredy-

ty mieszkaniowe. Ponadto badani postulują konieczność budowy i upowszechniania idei mieszkań 

czynszowych (realizowanych przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego z pieniędzy Krajowe-

go Funduszu Mieszkaniowego). W Polsce istnieje co prawda program „Mieszkanie dla młodych”, 

jednak w wyniku licznych ograniczeń i obostrzeń, wiele osób potrzebujących wsparcia nie może  

z niego skorzystać. 

REKOMENDACJA: 

Należy lepiej wspierać młode rodziny w uzyskiwaniu dostępu do 

mieszkań. Proponuje się rozpatrzyć możliwość wprowadzenia 

dofinansowania  kredytów mieszkaniowych dla młodych ludzi,  

a nade wszystko wspierać rozwój rynku mieszkań czynszowych 

dla osób, których nie stać na kredyt lub z jakiegoś powodu nie 

mają potrzeby posiadania mieszkania.  

Wśród innych postulatów, których realizacja znacznie wspomogłaby polskie rodziny, po-

jawiło się wprowadzenie większych ulg podatkowych na dzieci, w szczególności wychowujących 

się w rodzinach wielodzietnych oraz podwyższenie wymiaru płacy minimalnej. 

Pojawienie się na świecie dziecka generuje bardzo wysokie koszty, z którymi wiele rodzin 

radzi sobie z wielką trudnością, dlatego znaczna część badanych wskazuje, iż pomoc finansowa 

państwa oferowana młodym rodzinom powinna być znacznie wyższa i dostępna dla większej licz-

by osób niż dotychczas. Aktualnie oferowane kwoty zasiłku rodzinnego są dla badanych nie tyle 

niewystarczające, co po prostu „absurdalne” i „śmieszne”, zaś procedura, związana z ich przydzie-

laniem zbyt skomplikowana i uciążliwa, a w dodatku nieefektywna, gdyż – w opinii uczestników 

badania – pomoc otrzymują także osoby, którym się ona nie należy. Dla wielu rodzin krzywdząca 

jest także granica dochodu, po przekroczeniu której (nawet o niewielką kwotę) zasiłek rodzinny 

się nie należy. Ponadto, badane matki nie rozumieją dlaczego jest aż tak duża dysproporcja  

w zakresie wsparcia oferowanego rodzinom zastępczym i biologicznym. Ich zdaniem, zasiłek pro-

ponowany na jedno dziecko rodzinom naturalnym powinien być zbliżony do wysokości kwoty 

proponowanej rodzinie zastępczej. Ostatecznie, co do zasady, w każdym z tych typów rodzin 

wychowują się dzieci, które powinny mieć równe szanse.  

Z kolei popularne becikowe jest oceniane, jako potrzebne, choć niektórzy uskarżają się na to, że 

proponowana kwota jest zbyt niska i jedynie jednorazowa (pojawiły się propozycje, aby matki 

otrzymywały zasiłek w wysokości kilkuset złotych miesięcznie przez pierwszy okres życia dziecka). 

Największe kontrowersje związane z zapomogą z tytułu urodzenia dziecka wzbudzają jednak kry-

teria jej otrzymania. Dla osób zamieszkujących duże organizmy miejskie kwota graniczna 1922 zł 

jest za niska w odniesieniu do kosztów, jakie ponoszą, mieszkając w mieście. Postulują zatem jej 

podwyższenie. Z kolei inni wskazują, że państwo, aby wspierać rodziców nie powinno ograniczać 
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nikomu dostępu do zapomogi, która finansowana jest z podatków wszystkich obywateli. Ponadto 

dużo emocji wśród matek wzbudził zapis mówiący o tym, że kobieta starająca się o becikowe 

musi posiadać dowód przebywania pod stałą opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży. 

Wiele kobiet, ich zdaniem, do 3 miesiąca ciąży nie jest nawet świadomych swego stanu, przez co 

tracą możliwość uzyskania tak potrzebnej pomocy. 

Również zasady przyznawania zasiłku macierzyńskiego okazują się dla badanych nieodpowiednie. 

Kobiety nie rozumieją, dlaczego korzystając z urlopów macierzyńskich i rodzicielskich otrzymują 

mniej pieniędzy niż wtedy, gdy pracowały, zwłaszcza w obliczu potrzeb, jakie pojawiają się wraz  

z małym dzieckiem w rodzinie. 

REKOMENDACJA: 

Należy zmodyfikować system przyznawania świadczeń rodzin-

nych, w tym becikowego. Konieczna jest przebudowa kryteriów 

otrzymywania pomocy finansowej w taki sposób, aby była ona 

bardziej dostępna dla potrzebujących. Należy zastanowić się 

nad likwidacją granicy dochodu w przypadku becikowego oraz 

przeorganizować zapis dotyczący konieczności pozostawania 

pod opieką medyczną od co najmniej 10 tygodnia ciąży. Ponad-

to należy dokonać reform proceduralnych, mających na celu 

uproszczenie formalności niezbędnych do uzyskania zasiłku.  

Uwaga: 

Od 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie zasada „złotówka za złotówkę”, zgodnie z którą rodziny, 

których dochód przekroczy wyznaczony próg nie będą traciły prawa do zasiłku, lecz będą go 

otrzymywały pomniejszony o kwotę przewyższającą wyznaczoną granicę dochodu.  

Kolejna wymieniona trudność finansowa wiąże się z kosztami żłobków i przedszkoli, a tak-

że z wydatkami, które ponoszą we wrześniu rodzice dzieci uczęszczających do szkół. Badani 

wskazują, że koszty umieszczenia dziecka w prywatnej placówce świadczącej opiekę są zbyt du-

że, a w publicznych brakuje miejsc, zatem zadaniem gminy jest tworzenie nowych placówek oraz 

dofinansowywanie miejsc w żłobkach i przedszkolach prywatnych. Ponadto badani wskazali, że 

należy uporządkować kwestię podręczników w szkołach, tak, aby rodzice nie ponosili tak dużych 

jak dotychczas kosztów wynikających z uczestnictwa dzieci w lekcjach. Rozwiązaniem byłoby 

wprowadzenie na każdym szczeblu edukacji darmowych podręczników lub ustalenie przez szkołę 

niezmiennego, obowiązującego przez dany okres czasu zestawu książek i ćwiczeń, które następ-

nie mogłyby zostać odkupione przez kolejne roczniki uczniów.  

REKOMENDACJA: 

Konieczne jest wspieranie rodziców w zakupie podręczników  

i przyborów szkolnych. Potrzebna jest również kontynuacja ini-

cjatywy wprowadzania darmowego podręcznika dla wszystkich 

uczniów, przy czym należy szczególnie zadbać o jego jakość, np. 

poprzez umożliwienie konsultacji jego treści z gronem pedago-

gicznym.  
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Jak już wspominano, dużym problemem dla rodzin, zwłaszcza wielodzietnych jest kwestia 

organizacji dzieciom dodatkowych rozrywek oraz sponsorowania im zajęć pozaszkolnych, pozwa-

lających na rozwój pasji i zainteresowań. Matki dostrzegają potrzebę tworzenia przez gminę (np. 

szkołę) lub prywatne firmy specjalnych funduszy stypendialnych dla uczniów szczególnie uzdol-

nionych lub potrzebujących tego rodzaju wsparcia.  

REKOMENDACJA: 

Należy zachęcać prywatne przedsiębiorstwa, a także gminy do 

tworzenia funduszy stypendialnych dla dzieci potrzebujących  

i szczególnie uzdolnionych, a także do organizacji zajęć dodat-

kowych, których koszty zostałyby pokryte w całości lub czę-

ściowo z innych źródeł niż składki rodziców. Z kolei jeżeli  

w gminie funkcjonują tego rodzaju inicjatywy, prawdopodobnie 

zachodzi potrzeba większej ich promocji. 

Z powyższym problemem wiążą się także dostrzegane trudności w opłaceniu dojazdów 

dzieci komunikacją publiczną. Nieraz koszty autobusu czy tramwaju są dla rodziców o wiele za 

wysokie. Niektóre badane wskazały zatem, aby spółki zarządzające komunikacją publiczną, wzięły 

pod uwagę stworzenie biletu rodzinnego (zwłaszcza w kontekście rodzin wielodzietnych), objęte-

go znaczną ulgą lub nawet wprowadzenie nieodpłatnych połączeń autobusowych czy tramwajo-

wych60.  

Sytuacja finansowa rodzin wielodzietnych nieraz bywa trudniejsza od sytuacji gospo-

darstw domowych z jednym lub dwójką dzieci, dlatego należy zwrócić uwagę na konieczność 

oferowania wsparcia przede wszystkim dużym rodzinom. Taką ideę wprowadzają w życie coraz 

liczniejsze samorządy, poprzez tworzenie gminnych programów typu „Rodzina 3+” i wojewódz-

kich, np. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, a także rząd ze swoją „Kartą Dużej Rodzi-

ny”. Ważne jest jednak, na co wskazują również matki, aby zniżki proponowane w ramach tych 

inicjatyw realnie wpływały na sytuację rodzin wielodzietnych. Dla większości z nich nieistotny jest 

rabat w markowym sklepie odzieżowym czy jubilerskim, w przeciwieństwie do wysokiej zniżki  

w sklepach spożywczych. Przydatnym wsparciem dla rodzin wielodzietnych byłyby także dodat-

kowe ulgi podatkowe oraz zniżki oferowane w kontekście opłat za media i wywóz śmieci. Nieste-

ty, jak wskazuje jedna z ekspertek, podobna inicjatywa, zważywszy na obowiązujące przepisy, 

jest niemożliwa do zrealizowania.  

Zmiany w zakresie programów skierowanych do dużych rodzin są konieczne. Dowodem na to są 

stosunkowo niskie oceny tego rodzaju przedsięwzięć wystawione przez badanych. Poza potrzebą 

wprowadzenia udogodnień, których skutki rodziny wielodzietne rzeczywiście odczują, należy za-

dbać również o większą promocję i kampanię informacyjną dotyczącą tych projektów, przy czym 

powinna ona być skierowana nie tylko do zainteresowanych mieszkańców gmin, ale i do partne-

rów, których pracownicy nie zawsze zdają sobie sprawę z przysługujących wielodzietnym rodzi-

nom zniżek.   

REKOMENDACJA: 

Należy dalej wspierać rodziny wielodzietne, lecz priorytetem  

w tej kwestii okazuje się zaangażowanie do inicjatywy przed-

                                           
60 Badane wskazywały jako przykład Żory, gdzie od jakiegoś już czasu funkcjonuje darmowa komunikacja autobusowa. 
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siębiorstw oferujących produkty i usługi, dzięki którym rodziny 

zaspokajają swoje podstawowe potrzeby, tj. produkty spożyw-

cze, odzież, czy usługi transportowe. 

Ponadto powinno się umożliwić gminom pomaganie rodzinom 

wielodzietnym poprzez obniżanie opłat za wodę czy wywóz 

śmieci, a także dążyć do angażowania w projekty kierowane do 

dużych rodzin firmy dostarczające energię elektryczną. 

TRUDNOŚCI PRACOWNICZE 

Trudności finansowe są zwykle efektem niełatwej sytuacji na rynku pracy, a ta jak się 

okazało jest wyjątkowo niesprzyjająca dla matek, zwłaszcza młodych. Badane, które dotąd nie 

podjęły decyzji o powiększeniu rodziny mówią wprost, że obawiają się zajść w ciążę, gdyż nie 

posiadają gwarancji zatrudnienia, a żeby zdecydować się na dziecko muszą mieć pewność, że 

będą potrafiły je utrzymać. Opowieści uczestniczek wywiadów, głównie matek, nie tworzą opty-

mistycznego obrazu polskich przedsiębiorców. W czasie rekrutacji kobiety nadal pytane są o plany 

rodzinne i daje się im do zrozumienia, iż to od owych zamierzeń, nie zaś od kwalifikacji kandydat-

ki zależy, czy otrzymają daną posadę. Później, kiedy już decydują się na dziecko, po powrocie  

z urlopu rodzicielskiego wciąż część z nich traci pracę, a jeżeli pozostają na dotychczasowym sta-

nowisku, to nieraz obawiają się skorzystać z prawa do siedmiogodzinnego dnia pracy przysługu-

jącego matkom karmiącym. Świadczy to o nieuczciwości pracodawców, którzy nie przestrzegają 

prawa pracy oraz przede wszystkim o negatywnej postawie przedsiębiorców w stosunku do ma-

tek, a także i o niewydolności organów kontrolujących stosowanie się firm do zapisów prawa pra-

cy.   

REKOMENDACJA: 

Konieczne jest systematyczne budowanie wśród pracodawców 

tzw. „klimatu dla rodziny”, poprzez uświadamianie im, iż macie-

rzyństwo jest nie tylko indywidualną sprawą kobiety, ale i spo-

łeczną, a od liczby dzieci, a zatem i od warunków tworzonych 

matkom, zależy przyszłość całego społeczeństwa oraz systemu 

gospodarczego.  

Ponadto rekomenduje się zwiększenie liczby kontroli Państwo-

wej Inspekcji Pracy bądź zmiany sposobu ich przeprowadzania 

w taki sposób, aby były skuteczniejsze i umożliwiały zatrudnio-

nym udzielenie bezpiecznych, bo anonimowych wypowiedzi  

o własnej sytuacji pracowniczej (dot. przestrzegania ich praw  

w zakładzie pracy) 

Poza negatywną postawą przedsiębiorców, matki-pracownice narzekają również na nie-

dopasowanie do rzeczywistości rozwiązań prawnych, do których należy przepis mówiący  

o 2 dniach zwolnienia z pracy przysługujących na opiekę nad dziećmi do lat 14. Zdaniem rodzi-

ców, oferowany czas często jest niewystarczający, zwłaszcza, gdy dziecko potrzebuje specjalnej 

opieki częściej niż 2 razy w roku, np. kiedy jest chore i należy wyjść z nim do lekarza, a nie za-
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chodzi potrzeba, aby rodzic otrzymał tzw. „L4 na dziecko”. Wtedy rodzice zmuszani są do wybie-

rania urlopów, które zaplanowane były na letni wypoczynek, przez co czują się pokrzywdzeni.  

Odpowiedzią na powyższy problem oraz na wiele innych trudności, które wynikają z ko-

nieczności godzenia pracy zawodowej z rolą matki, mogłoby być uelastycznienie godzin i form 

pracy oraz umożliwienie dopasowania zmian do potrzeb rodzica, a nawet w niektórych wypad-

kach udostępnienie możliwości skrócenia etatu (np. do 5 godzin). Jest to o tyle ważne, że wiele 

matek uskarża się, iż muszą wcześniej wychodzić z pracy, aby odebrać dziecko z przedszkola, co 

nie zawsze spotyka się ze zrozumieniem pracodawcy lub – gdy to rozwiązanie jest niemożliwe – 

kobiety te są zmuszone do proszenia o pomoc osoby trzecie. Ponadto matki zatrudnione w sys-

temie zmianowym ze smutkiem wskazują, że przez pracę popołudniami i wieczorami nieraz po-

zbawione są kontaktu z dzieckiem. 

REKOMENDACJA: 

Należy rozważyć możliwość wprowadzenia zmian do kodeksu 

pracy w zakresie jeszcze lepszej ochrony macierzyństwa, np. 

poprzez zwiększenie wymiaru dni zwolnienia od pracy przezna-

czonego na opiekę nad dzieckiem w roku kalendarzowym. Za-

chodzi również potrzeba wprowadzenia zapisu, iż kobieta wy-

chowująca małoletnie dziecko, która pracuje w systemie zmia-

nowym, może odmówić wykonywania pracy w godzinach wie-

czornych i nocnych.  

Ponadto istotne jest promowanie wśród pracodawców elastycz-

nych form zatrudnienia, zarówno w ich wymiarze godzinowym, 

jak i w kontekście miejsca wykonywania pracy (praca zdalna).  

Prawdziwym problemem, który jest związany ze źle pojętym uelastycznianiem form pracy, 

są umowy o dzieło oraz w niektórych przypadkach umowy zlecenie (gdy pracownik nie opłaca 

dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego), które nie gwarantują kobietom ani stałości zatrud-

nienia, ani odprowadzania odpowiednich składek, a zatem nie dają im świadczeń, które przysłu-

gują przyszłym matkom zatrudnionym na umowy o pracę. Biorąc zaś pod uwagę to, że wielu 

pracodawców zatrudnia pracownice na tzw. „umowy śmieciowe”, chociaż zważywszy na ich obo-

wiązki, powinny otrzymać umowy o pracę, problem wydaje się jeszcze poważniejszy.  

REKOMENDACJA: 

Koniecznym jest wprowadzenie dodatkowych rozwiązań praw-

nych, które zabezpieczą kobiety pracujące na tzw. „śmieciów-

kach” w sytuacji, gdy zajdą w ciążę i urodzą dziecko tak, aby nie 

pozostały bez środków do życia. Ponadto rekomenduje się 

większe kontrole związane z warunkami pracy (zakresami obo-

wiązków) i typem umów wiążących pracowników z pracodaw-

cami oraz uświadamianie przedsiębiorcom zasad wykorzystania 

umów cywilno-prawnych.  

Jak wykazało badanie, wśród niektórych kobiet panuje przeświadczenie, iż ich niekorzyst-

na sytuacja zawodowa jest wynikiem wciąż niewystarczającej świadomości społeczeństwa co do 

tego, iż za wychowanie dziecka w równym stopniu powinni odpowiadać i ojciec, i matka, przez co 



191 | S t r o n a  

 

większość obowiązków opiekuńczych przypada kobiecie – z tego też powodu częściej jest dys-

kryminowana na rynku pracy. Dobrym rozwiązaniem mogłoby być prowadzenie kampanii spo-

łecznych uświadamiających potrzebę obecności ojca w życiu dziecka, w tym dzielenia obowiąz-

ków wychowawczych w równym stopniu z matką, a także budujących wizerunek kobiety – matki, 

która jest dobrym, bo dojrzałym, odpowiedzialnym i zorganizowanym pracownikiem.  

REKOMENDACJA: 

Istnieje potrzeba tworzenia kampanii promujących rolę ojca  

w rodzinie, który na równi z kobietą odpowiada za wychowanie 

dziecka. Owe przedsięwzięcia powinny być poprzedzone odpo-

wiednimi badaniami dotyczącymi wizerunku roli ojca. 

Ponadto należy tworzyć kampanie medialne budujące, zwłasz-

cza wśród pracodawców, wizerunek matki, jako dobrej pracow-

nicy.  

Wiele kobiet zwraca również uwagę na to, że pierwszy okres życia dziecka jest dla niego 

kluczowy, a zatem ich największym pragnieniem jest możliwość pozostania w domu, która nie 

niosłaby za sobą dużych strat finansowych dla rodziny. Matki uważają, że wychowywanie i opieka 

nad dzieckiem w pełnym zakresie czasu jest dla nich pracą równie ciężką, jak zawodowa, dlatego 

nie rozumieją, dlaczego nie należy im się wsparcie w wysokości pełnego wynagrodzenia czy opła-

canie składek emerytalnych. Owe świadczenia, ich zdaniem mogłyby być wypłacane przez pierw-

szy okres opieki nad dzieckiem, po którym nic nie tracąc, mogłyby wrócić na rynek pracy. 

REKOMENDACJA: 

Warto zastanowić się nad rozwiązaniem problemu kobiet, które 

decydują się na rezygnacje z pracy zawodowej w pierwszych la-

tach życia dziecka, w związku z czym nie otrzymują wynagro-

dzenia, a lata poświęcone na opiekę nad potomkiem nie są im 

wliczane do emerytury.   

TRUDNOŚCI ZWIĄZANE Z DOSTĘPNOŚCIĄ MIEJSC OFERUJĄCYCH OPIEKĘ 

NAD DZIECKIEM 

Kwestia dostępności żłobków i przedszkoli również należy do kategorii problemów związa-

nych z godzeniem pracy zawodowej i życia rodzinnego, gdyż w wyniku braku miejsc w placów-

kach opiekujących się najmłodszymi dziećmi, niejednokrotnie kobiety muszą zrezygnować z pracy 

albo – jeśli mają taką możliwość – prosić o opiekę dziadków. Niestety nie wszystkie matki posia-

dają chętnych do pomocy i sprawnych rodziców, którzy już nie pracują i mogą zająć się dziec-

kiem. Z tego też względu palącą potrzebą okazuje się tworzenie większej liczby żłobków, a na-

stępnie ich dofinansowywanie, aby rodzice mogli sobie pozwolić na umieszczenie w nich malucha. 

W przypadku przedszkoli zachodzi podobna potrzeba, niemniej jednak problem ich braku wydaje 

się dotyczyć jedynie niektórych miejscowości. W wyniku małej liczby placówek zajmujących się 

najmłodszymi dziećmi, podmioty je tworzące ustanawiają kryteria przydzielenia miejsca (w przy-

padku przedszkoli określa je również ustawa o systemie oświaty). Nie zawsze są one uznawane 
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za sprawiedliwe, co przyczynia się do poczucia beznadziei i frustracji rodziców. Z tego również 

powodu, tak ważne jest zapewnienie liczby miejsc w placówkach dla najmniejszych, odpowiada-

jącej realnemu zapotrzebowaniu.  

 

REKOMENDACJA: 

Należy wspierać tworzenie nowych żłobków (i klubów dziecię-

cych) oraz dążyć do pozyskania środków na ich przynajmniej 

częściowe finansowanie, np. z programu Maluch, aby rodzice 

mogli sobie pozwolić na umieszczenie w nich dziecka. Jako że 

wielu potencjalnych założycieli odstraszają wymagania formal-

ne, których spełnienie jest konieczne do utworzenia żłobka, na-

leży poddać je ponownie pod dyskusję i zastanowić się nad 

możliwymi uproszczeniami procedury. Ponadto należy wspierać 

gminy w przeprowadzaniu analiz dotyczących zapotrzebowania 

na przedszkola w poszczególnych jej częściach tak, aby zaspo-

koić potrzeby lokalnej społeczności dot. miejsc w tych instytu-

cjach. 

Należy również zachęcać oraz wspierać właścicieli firm prywat-

nych, a także zarządców przedsiębiorstw państwowych do two-

rzenia przyzakładowych punktów przedszkolnych, żłobków lub 

innych form opieki nad najmniejszymi dziećmi. 

Dla tych kobiet, którym udało się otrzymać miejsce w przedszkolu, największym proble-

mem okazały się godziny pracy tych placówek. Otóż, wiele z nich funkcjonuje zbyt krótko w sto-

sunku do godzin, w jakich pracują rodzice. Nastręcza to wiele problemów i zmusza rodziców do 

korzystania z pomocy osób trzecich. Badani postulowali, aby godziny otwarcia instytucji, które 

zajmują się małymi dziećmi były dopasowane do wymiaru pracy rodziców. Podobny problem mia-

ły kobiety, których dzieci korzystają ze świetlic szkolnych. 

REKOMENDACJA: 

Rekomenduje się działania na poziomie gminnym (spotkania 

dyrektorów przedszkoli, czy szkół z rodzicami) w celu dopaso-

wania godzin funkcjonowania instytucji do wymiaru czasu pracy 

rodziców umieszczonych w placówkach dzieci.  

Warto również rozpoznać i ewentualnie wprowadzić pewne 

rozwiązania odgórne, formalno-prawne, umożliwiające lub uła-

twiające tego rodzaju elastyczne funkcjonowanie wymienio-

nych instytucji. 

Miejsca oferujące opiekę nad małym dzieckiem to poza żłobkami i przedszkolami wszel-

kiego rodzaju kluby i bawialnie, w których można na kilka godzin pozostawić dziecko pod opieką 

opiekunów i w tym czasie załatwić ważne dla rodzica sprawy. Podobną funkcję mogłaby, zdaniem 

niektórych uczestniczek, pełnić niania, opłacana z publicznych pieniędzy. Takich miejsc, zdaniem 

pytanych kobiet w ich miejscowości bardzo brakuje.  



193 | S t r o n a  

 

W pewnym sensie rozwiązanie tego problemu proponuje ustawa o opiece nad dzieckiem do lat 3, 

zgodnie z której zapisami rodzice mogą pozostawić swoje dziecko pod opieką dziennego opiekuna 

lub niani (którą zatrudnia rodzic, ale państwo opłaca jej składki, z wyjątkiem dobrowolnego ubez-

pieczenia chorobowego), bądź też skorzystać z usług klubów dziecięcych. Co prawda koszty 

umieszczenia dziecka pod opieką ww. instytucji i osób ponosi rodzic, ale formy te są dofinanso-

wywane w ramach programów rządowych. Jak się jednak okazuje, wiedza ludzi na temat tego 

rodzaju możliwości jest niewielka. Zachodzi zatem potrzeba większej promocji możliwych rozwią-

zań. 

REKOMENDACJA: 

Należy zachęcać gminy do zakładania lub promowania wśród 

lokalnych podmiotów, które zgodnie z zapisami ustawy, mogą 

prowadzić działalność opiekuńczą nad dziećmi do lat 3, możli-

wości tworzenia miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. Waż-

ną kwestią jest także działalność informacyjna w zakresie moż-

liwości pozyskania środków na dofinansowanie tworzenia 

miejsc opieki nad maluchami. 

Wspomniane miejsca są szczególnie potrzebne, zwłaszcza w kontekście pozostałych trudności 

zgłaszanych przez uczestniczki badania, takich jak brak wsparcia rodziny w opiece nad dzieckiem 

oraz brak czasu wolnego, który dla wielu kobiet stanowi dość istotny problem.  

TRUDNOŚCI ARCHITEKTONICZNE I BRAK INFORMACJI 

Wymienione dotąd bariery wraz z propozycjami rozwiązań dotyczących ich pokonania na-

leżały do najczęściej pojawiających się zagadnień w trakcie przeprowadzonych wywiadów grupo-

wych oraz indywidualnych. Poza nimi jednak pojawiły się także inne. Okazuje się, że dla wielu 

kobiet wyjście z niemowlęciem na spacer, czy do sklepu stanowi nie lada wyzwanie, co jest efek-

tem braku stosowania rozwiązań architektonicznych, uwzględniających potrzeby osób poruszają-

cych się na oraz z wózkiem. 

REKOMENDACJA: 

Istnieje konieczność zwracania uwagi władzom lokalnym,  

a także wszystkim tym, którzy odpowiedzialni są za tworzenie 

przestrzeni publicznej na potrzeby osób niepełnosprawnych,  

a także kobiet z małymi dziećmi poruszających się z wózkami.  

Bardzo istotnym problemem jest niedoinformowanie o możliwościach skorzystania z róż-

nych form wsparcia oferowanych przez Państwo. Jest to z jednej strony efektem niewystarczają-

cej promocji wielu działań podejmowanych w ramach polityki rodzinnej, z drugiej zaś braku spo-

łecznego zainteresowania bądź też nieumiejętności korzystania i wyszukiwania informacji np.  

w internecie. Ogólnie rzecz biorąc mieszkańcy województwa, jak wskazują badania dotyczące 

aktywności społecznej61, są bierni, dlatego jedynym wyjściem pozwalającym na skuteczne infor-

mowanie większej ich części, a przez to budowanie podstaw zaufania społecznego, wydaje się 

                                           
61 Np. Zob. Kapitał społeczny w województwie śląskim. Raport z badania, Katowice 2014. 
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inicjatywa informacyjna samorządów (lub podmiotów III sektora). Może ona przejawiać się  

w umieszczaniu odpowiednich wiadomości w lokalnych mediach lub w drukowaniu ulotek następ-

nie kolportowanych do ośrodków zdrowia, urzędów, szkół, czy innych miejsc, w których mogą 

przebywać osoby zainteresowane. 

REKOMENDACJA: 

Należy uświadamiać gminom konieczność podejmowania dzia-

łań informacyjno-edukacyjnych, tj. mających na celu informo-

wanie społeczeństwa o wszelkich formach wsparcia rodziny 

świadczonych przez daną jednostkę administracyjną. 

Ponadto badani zauważyli, iż konieczne jest organizowanie szkoleń dla pracowników opie-

ki medycznej z zakresu postępowania z pacjentem, obejmujących nie tylko etykę, ale i kształtują-

cych kompetencje interpersonalne przedstawicieli służby zdrowia, a także kursów dla nauczycieli  

i higienistek z dziedziny pierwszej pomocy i prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia 

zdrowia i życia uczniów. Ponadto rodzice dostrzegają potrzebę organizacji warsztatów dotyczą-

cych zajmowania się dzieckiem oraz metod jego wychowywania (szkoły rodzenia, szkoły rodziców 

i wychowawców).  

REKOMENDACJA: 

Należy organizować kursy dla przedstawicieli służby zdrowia 

kształtujące ich umiejętności interpersonalne, a także szkolenia 

dla nauczycieli dotyczące właściwego reagowania w sytuacji 

zagrożenia zdrowia lub życia dziecka. 

Ponadto dostrzega się konieczność organizacji oraz lepszej 

promocji różnego rodzaju zajęć, kursów, czy warsztatów z za-

kresu opieki nad dzieckiem dedykowanych rodzicom (wszelkie-

go rodzaju szkoły rodzenia, szkoły rodziców i wychowawców 

itd.).
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