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Kobieta w PRL – emancypacja czy zniewolenie  

  

Ćwiczenie powinno być poprzedzone informacjami na temat ruchu emancypacyjnego, postulatów 

drugiej fali feminizmu na Zachodzie, różnicami w prawnym położeniu kobiet w II Rzeczpospolitej 

Polskiej i Polsce Ludowej. 

 

CELE ĆWICZENIA – UCZEŃ:  

 opisuje sytuację prawną, ekonomiczną i społeczną kobiet w Polsce Ludowej – postulowaną                

i rzeczywistą 

 

CZAS ĆWICZENIA: 45 minut 

NARZĘDZIA I ŹRÓDŁA: 

 Uchwała Prezydium Rządu z dnia 17 lipca 1952 r. w sprawie zwiększenia stanu zatrudnienia 

kobiet w gospodarce narodowej 

 Kobieta  Polsce. Referaty na Światową Konferencję Dekady Kobiet ONZ. Wybrane informacje 

tematyczne, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1986 

  Czy ona jest gorsza?, „Kobieta i życie” 1981, nr 28 

  B. Sidorczuk, Razem czy osobno?, „Kobieta i życie”, 1980, nr 49 

 B. Szczepuła, 24 godziny z życia kobiety, „Tygodnik Solidarność”, 1981, nr 4 

 

PRZEBIEG: Na zajęciach poprzedzających planowane ćwiczenie przekaż uczniom materiały i poproś 

aby w domu zapoznali się z nimi (Materiały dla ucznia). Zasugeruj, aby zwrócili uwagę na 

specyfikę, konwencję, język i odbiorcę poszczególnych tekstów. Następnie, pod Twoim nadzorem, 

uczniowie przeprowadzają dyskusję punktowaną na temat:  

PRL –emancypacja czy zniewolenie kobiet ? 
W dyskusji bierze udział kilku uczniów, posiłkując się przeczytanymi tekstami oraz wiedzą 

pozaźródłową. Reszta klasy się przysłuchuje. Przyznajesz uczestnikowi dyskusji punkty dodatnie za 

wykorzystane treści merytoryczne, wciągnięcie innego ucznia do dyskusji, zwrócenie uwagi na 

odbieganie od tematu; oraz punkty ujemne za brak merytorycznego uzasadnienia stanowiska, 

monopolizowanie dyskusji, odbieganie od tematu, przerywanie innym, obraźliwe uwagi. 

 

Materiały dla ucznia 

1. 

Uchwała nr 620 Prezydium Rządu z dnia 17 lipca 1952 r. w sprawie  

zwiększenia stanu zatrudnienia kobiet w gospodarce narodowej 

 

Zrealizowanie zadań planu 6-letniego1 wymaga większej niż dotychczas aktywizacji zawodowej 

kobiet. Polska Ludowa dała kobiecie pełne równouprawnienie stwarzające warunki do aktywnej pracy 

we wszystkich dziedzinach życia politycznego, społecznego, zawodowego. Udział kobiet w produkcji 

stale wzrasta. Analiza jednak stanu zatrudnienia wykazuje, że udział kobiet jest w wielu gałęziach 

gospodarki narodowej niedostateczny. Powodowane jest to tym, że kierownictwo wielu 

uspołecznionych zakładów pracy w niedostatecznym jeszcze stopniu umożliwia kobietom dostęp do 

pracy w produkcji, zdobywanie zawodu, podwyższanie kwalifikacji i zajmowanie kierowniczych 

stanowisk. 

                                                
1 Plan 6-letni – plan gospodarczy na lata 1050-1955 zakładający bardzo intensywną industrializację kraju na 

wzór ZSRS, głównie rozwój przemysłu ciężkiego. Najbardziej znaną inwestycją Planu była budowa Nowej Huty 

(kombinatu metalurgicznego i osiedla robotniczego). 



W celu zabezpieczenia dalszego wzrostu i właściwego zatrudnienia kobiet Prezydium Rządu uchwala, 

co następuje: 

§1. Zobowiązuje się ministrów (kierowników urzędów centralnych) do wydania w porozumieniu z 

właściwymi zarządami głównymi związków zawodowych oraz za zgodą Przewodniczącego 

Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w terminie do 15 września 1952 r. zarządzeń 

ustalających: 

 

1. minimalny odsetek zatrudnienia kobiet w stosunku do całej załogi, który zakłady pracy 

powinny osiągnąć w roku 1952 i 1953, w szczególności w przemyśle maszynowym, 

chemicznym, budownictwie, z tym że w handlu, transporcie i innych usługowych zakładach 

pracy należy ustalić również zadania w zakresie wzrostu zatrudnienia kobiet w konkretnych 

zawodach lub na stanowiskach pracy; 

2. zadania w dziedzinie wyuczenia zawodu oraz podwyższenia kwalifikacji zawodowych 

zatrudnionych kobiet systemem szkolenia wewnątrzzakładowego lub na kursach z 

oderwaniem od pracy. 

 

§2.Kierownicy zakładów pracy obowiązani są do zapewnienia kobietom, które po raz pierwszy 

podejmują pracę zawodową, szczelnej pomocy ze strony majstrów i brygadzistów w opanowaniu 

zawodu i systematycznego podwyższania kwalifikacji.  

§3. W celu uproszczenia trybu przyjmowania do pracy kobiet, które nie pracowały zawodowo lub 

mają co najmniej półroczną przerwę w pracy zawodowej, zezwala się zakładom pracy na 

przyjmowanie ich bezpośrednio, bez skierowania oddziałów zatrudnienia prezydiów rad narodowych. 

§4. W celu zapewnienia dzieciom kobiet zatrudnionych opieki ze strony Państwa zobowiązuje się 

Ministrów Zdrowia i Oświaty: 

1. do wydania w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych i za zgodą 

Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w terminie do dnia 15 

września 1952 r. zarządzeń zabezpieczających realizację zasady, że żłobki, przedszkola i 

świetlice dziecięce przeznaczone są przede wszystkim dla dzieci matek pracujących. 

2. Do podjęcia prac nad skorygowaniem lokalizacji sieci urządzeń socjalnych, przystosowując je 

do potrzeb zatrudnionych kobiet. 

 

§5. Właściwi ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) ustalą w porozumieniu z właściwymi 

zarządami głównymi związków zawodowych oraz za zgodą Przewodniczącego Państwowej Komisji 

Planowania Gospodarczego w terminie do dnia 15 września 1952 r.: 

1. Wykaz zawodów i stanowisk pracy, na które przyjmowanie do pracy mężczyzn, z uwagi na 

charakter pracy w pełni dostępnej dla kobiet, należy ograniczyć do następujących osób: 

a) mężczyzn w wieku ponad 45 lat, 

b) inwalidów, 

      2. Ograniczenie, o którym mowa w pkt. 1. nie dotyczy przyjmowania do pracy absolwentów szkół 

zawodowych, wyszkolonych w tych zawodach, oraz mężczyzn o pełnej zdolności do pracy, 

posiadających co najmniej 3-letnią praktykę w zawodzie, jeżeli chodzi o stanowiska 

wymagające specjalnych kwalifikacji. 

      3. Wykaz zawodów, w których należy ograniczyć przyjmowanie na naukę zawodu mężczyzn w 

wieku do lat 45 o pełnej zdolności do pracy. 

 

§ 6. Zobowiązuje się ministrów i kierowników urzędów centralnych sprawujących zwierzchni nadzór 

nad szkołami zawodowymi do wydania zarządzeń zabezpieczających stały wzrost liczby dziewcząt 

przyjmowanych na naukę do zasadniczych szkół zawodowych oraz techników. Odsetek dziewcząt w 

ogólnej liczbie uczniów powinien stale wzrastać, tak by odpowiadał on zadaniom w zakresie 

zatrudnienia kobiet w poszczególnych gałęziach gospodarki narodowej. 

§7. 1. Zobowiązuje się ministrów i kierowników urzędów  centralnych do wykonywania w podległych 

im zakładach pracy przesunięć mężczyzn do innych rodzajów pracy z prac i stanowisk, które nadają 

się szczególnie do wykonywania przez kobiety.   



2. Przesunięcia, o których mowa w ust. 1. zarządza kierownik zakładu pracy w porozumieniu z 

radą zakładową w miarę dopływu kobiet do zakładu, z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb 

produkcyjnych zakładu.  

3. W przypadku niemożności przesunięcia wewnątrz zakładu należy pracownika zwolnić z 

zachowaniem terminu wypowiedzenia umowy o pracę. 

4. Pracownicy, z którymi rozwiązano umowę o pracę (ust. 3) zachowują ciągłość pracy i 

wynikające z niej uprawnienia pod warunkiem rozpoczęcia pracy w innym zakładzie w ciągu 

2 tygodni od daty zwolnienia. Podstawa do zachowania ciągłości pracy jest przedłożenie 

zaświadczenia z dotychczasowego miejsca pracy według wzoru stanowiącego załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 8. Przesunięcia, o których mowa w § 7. powinny być zakończone w ciągu roku od dnia wejścia  

w życie niniejszej uchwały.[…] 

 

Załącznik do uchwały Prezydium Rządu z dnia 17 lipca 1952 r. 

 

ZAKŁAD PRACY 

ZAŚWIADCZENIE Nr … 

 

Zaświadcza się, że ob. …… był zatrudniony w ……. od dnia … do dnia …. w charakterze …… i 

został zwolniony zgodnie z postanowieniem § 7 uchwały Nr 620 Prezydium Rządu z dnia 17 lipca 

1952 r. w sprawie zwiększenia stanu zatrudnienia kobiet w gospodarce narodowej (Monitor Polski Nr 

A-73, poz. 1160). 

 

Kierownik Zakładu Pracy 

 
Źródło: Uchwała Prezydium Rządu z dnia 17 lipca 1952 r. w sprawie zwiększenia stanu zatrudnienia  

kobiet w gospodarce narodowej 

 

 

2. 

Uwarunkowania i rozwój demokratyzacji stosunków wewnątrzrodzinnych w Polsce 

 

Przez demokratyzację stosunków w rodzinie rozumie się urzeczywistnianie zasady równości praw i 

obowiązków wszystkich jej członków, z uwzględnieniem wieku, płci i cech osobowych. Wynika stąd 

zarazem obowiązek zapewnienia we wspólnocie domowo-rodzinnej każdemu jej członkowi 

optymalnych warunków egzystencji i rozwoju. 

Równość praw i obowiązków członków rodziny ustala ogólnie nasze prawodawstwo, ale kształty tego 

egalitaryzmu modelują obyczajowe wzory środowiskowe i postawy samych członków rodziny. 

Od czasów walki dziewiętnastowiecznych emancypantek utrwaliło się mniemanie, że egalitaryzm płci 

polega na dopuszczeniu kobiet do działań i decyzji zastrzeżonych do tej pory tylko dla mężczyzn. 

Emancypantki snuły wprawdzie wizje partnerskiego małżeństwa przyszłości, ale nie zaprzątała je 

kwestia zmian w roli domowo-rodzinnej mężczyzn. 

W dwudziestoleciu międzywojennym kobietom polskim wypadło żyć w warunkach niepewności 

ekonomicznej, ścieraniu się rożnych poglądów na temat ich ról, nieujednoliconych i niespójnych norm 

prawnych, które określać miały ich pozycje w rodzinie i społeczeństwie. A jednocześnie możliwy stał 

się ich awans edukacyjny i uczestnictwo w działalności społeczno-politycznej, toteż garnęły się do 

oświaty, brały udział w wielu nurtach postępowej działalności społecznej i politycznej. Domagały się 

równych z mężczyznami praw do pracy i decydowania o sprawach rodziny, a jednocześnie 

przejmowały od swych poprzedniczek, matek i babek, ideę szczególnej powinności kobiety, 

gotowości do ofiar, dzielności, kojarzenia uczuć patriotycznych z rodzinnymi. 

Tragiczny los kraju miał niebawem poddać ten wzorzec okrutnej weryfikacji. Dobrze znany i opisany 

jest udział kobiet w walce z okupantem hitlerowskim. Przypomnijmy wiec tylko, że wśród ofiar wojny 



i osób pozostałych po wojnie za granicą przeważali mężczyźni. Stad tez bezpośrednio po wojnie na 

100 mężczyzn przypadało aż 118,5 kobiet. Obok wdów liczne były samotne kobiety oczekujące 

powrotu męża do kraju, a także żony inwalidów. Kobietom wiec przypadła rola szczególna w 

odbudowywaniu życia rodzinnego i społecznego. 

Radykalne przemiany ustrojowe po II wojnie światowej usankcjonowały dojrzałość społeczną kobiet 

nadając im pełnię praw obywatelskich i rodzinnych, a także gwarantując ochronę macierzyństwa. 

Normy prawne pozostawały w zgodzie z obiektywnymi procesami społecznymi i ekonomicznymi, 

gdyż lata 1945–1954, okres odbudowy i pierwszego etapu industrializacji kraju, przyniosły ogromne 

zapotrzebowanie na ręce do pracy, a więc szansę masowego, pełnego zatrudnienia. Objęło ono 

również kobiet, – w miarę upływu lat, coraz więcej kobiet zamężnych i matek. W środkach masowego 

przekazu, w najbardziej poczytnych czasopismach wzywano wówczas kobiety do pracy zawodowej i 

pracę tę gloryfikowano.  Emancypacje kobiet utożsamiano z jej aktywnością zawodową, polityczną i 

społeczną na równi z mężczyznami. 

Propagandowy model rodziny tego okresu zakładał nie zmianę roli rodzinno-domowej męża, lecz 

przejmowanie funkcji rodziny przez wyspecjalizowane instytucje społeczne oraz placówki usługowe. 

Miały one nie tylko odciążyć kobietę od jej tradycyjnych powinności i umożliwić jej prace zawodową, 

ale również korygować niedostatki domowego wychowania ideowo-politycznego. Jak dowodzą 

badania socjologiczne, wpływ tego wzorca rodziny na kształtowanie się rzeczywistego modelu był 

bardzo nikły. Kobiety tego okresu cechowało, na skutek okupacyjnych strat i powojennego niedoboru 

mężczyzn, wysokie wartościowanie małżeństwa, macierzyństwa, całości życia domowo-rodzinnego. 

Broniły wiec dawnych a nieprzestarzałych wartości: wspólnoty stołu, domowego wychowania małego 

dziecka, rodzinnej odświętności. Wymagało to naturalnie wzmożonego wysiłku kobiet. Rozwiązań 

poszukiwano w nowym podziale ról w ramach rodziny, jednak nie poprzez uaktywnienie mężczyzn w 

pracach na rzecz domu, lecz włączając babcie i dziadków w wychowanie i opiekę nad dziećmi oraz w 

prowadzenie gospodarstwa domowego. Jakkolwiek większość mężczyzn akceptowała teoretycznie 

zasadę równości płci i uznanie roli żony jako współżywicielki rodziny, to jednak w odniesieniu do 

własnej rodziny powszechne okazało się pragnienie, by w przypadku kobiety przeważała aktywność 

na rzecz domu i dzieci, w przypadku mężczyzny zadania żywiciela. Takie poglądy prezentowały 

również często same kobiety. W dwu jedynie kwestiach wzory zachowań rodzin okazały się zbieżne z 

modelem propagandowym: w planach edukacyjnych córek oraz w demokratyzacji decyzji w sprawach 

rodzinnych. Zarówno matki (pracujące zawodowo i nie pracujące), jak i ojcowie wyrazili przekonanie, 

że córkom potrzebne jest wykształcenie i przygotowanie zawodowe na równi z synami, a wzrastający 

udział dziewcząt na wszystkich szczeblach systemu oświatowego dowiódł, że nie były to tylko 

deklaracje. Przy utrzymującej się wciąż odmienności ról instrumentalnych (gospodarczo-

organizacyjnych) męża i żony nastąpiła także egalitaryzacja w zakresie podejmowania decyzji 

dotyczących rodziny – spraw gospodarczych, wychowania dzieci, kierowania ich losem.  

Jako początek kolejnej fazy przezmian stosunków wewnątrzrodzinnych przyjąć można przełom lat 

pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Postęp gospodarczy zmniejszał popyt na prace niekwalifikowaną, a 

zwiększał na pracę kwalifikowaną różnych specjalności. Coraz więcej kobiet przystępowało do pracy 

zawodowej, w trym zamężnych i mających dzieci, a różnica w ich przygotowaniu zawodowym była 

wręcz uderzająca. 

Od końca lat pięćdziesiątych w oficjalnej propagandzie i w polityce społecznej zaczęły się już 

krystalizować elementy nowego modelu małżeństwa i rodziny, modelu, który w swych zasadniczych 

rysach lansowany jest i realizowany w praktyce po dzisiejszy. Wyrażał on akceptację szerszego 

zakresu funkcji rodziny niż to czynił model poprzedniego okresu, a także poszanowanie dla jej 

prywatności. W środkach masowego przekazu zaczęto podkreślać znaczenie więzi uczuciowej w 

rodzinie i klimatu domowego dla utrzymania równowagi psycho-emocjonalnej człowieka. Nie prymat 

ról zawodowych nad rodzinnymi, lecz integracja tych dwu ról staje się teraz założeniem modelowym. 

Nie redukcja funkcji rodziny, lecz rozbudowa domowo-rodzinnej roli męża i sprawna organizacja 

zajęć domowych umożliwić ma kobiecie łączenie roli zawodowej z rodzinną. Model ten poświęca 

wiele uwagi rodzicielstwu i dziecku, planowaniu rodziny, odpowiedzialności rodzicielskiej, 

demokratycznym zasadom wychowania potomstwa. Na realizację w praktyce społecznej takiego 

modelu rodziny wpływa wiele, w różnym stopniu oddziałujących czynników […]: 



- nowoczesny system prawny, 

- praca zawodowa kobiet, 

- zmiany społeczno-ekonomiczne wsi, 

- wpływ środków masowego przekazu. 

 
Źródło: D. Markowska, Uwarunkowania i rozwój demokratyzacji stosunków wewnątrzrodzinnych w Polsce,  

[w:] Kobieta w Polsce. Referaty na Światową Konferencję Dekady Kobiet ONZ. Wybrane informacje 

tematyczne,  

Warszawa 1986, s.81–85. 

 

3.  

Czy ona jest gorsza? 

 

Praca w domu 

Jedna z amerykańskich badaczek wyliczyła, że w gospodarstwie domowym jest do wykonania ok. 40 

tys. zajęć. Nie sposób – oczywiście – wyliczyć co do minuty, kto, ile czasu, czemu poświęca. Tym 

bardziej, że – jak zauważyła jedna z uczestniczek przeprowadzanej przed kilkoma laty przez „Życie 

Warszawy” ankiety: „Dom to taka sprawa, ze jak jej poświęcić trzy godziny, to muszą wystarczyć 

trzy, a jak dwadzieścia godzin, to i dwadzieścia mało”. 

Najwięcej czasu pochłania działalność związana z wyżywieniem: ok. 33 proc. budżetu czasu, jakim 

dysponuje się dla prac domowych. Obyczaj żywienia domowego wynika u nas nie tylko z tradycji, 

nawyków czy wygodnictwa nie gotujących członków rodziny. Kobiety – bo na nie spada w prawie stu 

procentach robota – muszą pitrasić, gdyż na dobrą sprawę wyżywić się poza domem trudno. 

Zwłaszcza ostatnio. Ale nie o okresie kryzysowym przecież mówimy, lecz o zjawiskach 

dostrzeganych przez całe lata. 

Niedorozwój gastronomii jest jedną ze spraw, których w minionych dziesięcioleciach nie udało nam 

się rozwiązać. Rozwój stołówek zatrzymał się w połowie lat pięćdziesiątych i nawet jeśli w ubiegłej 

dekadzie tu i ówdzie przybywało zakładowych stołówek, to zarazem ich udział w żywieniu 

społeczeństwa ciągle – od 1954 r. – spada. 

Przeciętny czas zużywany na przygotowanie posiłków wynosi 150 minut dziennie; gdy jednak posiłki 

przygotowuje się tylko dla dzieci (rodzice jadają w stołówkach) zaoszczędzić można ponad godzinę. 

Czynnikiem najistotniejszym w sytuacji, gdy gros rodzin musi korzystać z posiłków w domu, jest 

dostępność żywności już przygotowanej do spożycia (koncentraty, półprodukty, mrożonki). O takiej 

żywności, póki co, nie możemy nawet marzyć, ale warto dostrzec jej znaczenie w przyszłości, jako 

warunek odciążenia od najbardziej czasochłonnych prac domowych.  

Więcej czasu dzisiaj niż na gotowanie poświęcać trzeba na zakupy. Ostatnie badania w tym względzie 

informowały, że przeciętnie w 1979 r. poświęcaliśmy na nie ok. 1-1,5 godz. dziennie. I – 

dowiadywaliśmy się z nich – obowiązek zakupów w ponad 80 proc. rodzin spadał na kobiety. […] 

Utrzymały chyba swoją aktualność dane dotyczące czasu, jaki poświęca się dzieciom (że coraz 

częściej czas ten spędza się z dzieckiem w kolejce, to już osobna sprawa). Wg badań GUS kobiety 

pracujące przeznaczają dziennie na pomoc dzieciom w nauce ok. 34 min. 

Obecna dezorganizacja rynku rzutuje na rozkład czasu, jaki poświęca się domowi. W dni powszednie 

czasu tego wręcz nie starcza. Trzeb ago znaleźć w dni wolne od pracy. 

[…] Zaledwie co czwarty mąż pomaga pracującej żonie. W dodatku – na ogół pomoc ta ogranicza się 

tylko do pewnych „męskich” zajęć: gruntowniejszego sprzątania, zmywania naczyń, wyrzucania 

śmieci. Jeszcze skromniejszy jest udział starszych dzieci w tej pomocy – zaledwie 4,5 proc. wykonuje 

prace domowe.  

Przeciążenie kobiet pracami domowymi powoduje, iż wiele z nich wykonuje je kosztem już nie tylko 

wolnego czasu, odpoczynku, ale wręcz kosztem zdrowia – gdyż musi nie dosypiać. W artykule o 

pracy kobiet na trzy zmiany wspominaliśmy, iż gros w tym systemie pracujących, a wychowujących 



dzieci, sypia po 4–5 godz. na dobę. Inne, ogólne badania informują, iż prawie połowa pracujących 

kobiet śpi tylko 6–7 godz. Prawie co 10 kobieta twierdzi, iż w czasie dnia nie ma ani chwili na 

wypoczynek. Badania wśród robotnic są wręcz szokujące – okazuje się, że wiele z nich na posiłki w 

ciągu dnia może poświęcić nie więcej niż pół godziny, a zjedzenie śniadania nie trwa dłużej niż 3 

minuty!!!   

Praca w gospodarstwie domowym zaliczana jest przez badaczy do grupy najcięższych, porównywana 

jest z pracą ciężko pracującego robotnika, a pod względem trudności lokowana na drugim miejscu 10-

punktowej skali. Jest to za wielki ciężar, żeby uszczęśliwiać nim jedynie kobiety, zwłaszcza pracujące 

zawodowo. Jest to także zbyt wielki ciężar, jeśli chce się widzieć kobiety w roli obywatelek 

uczestniczących w życiu społeczno-politycznym kraju. 

 

Zarobki 

Były czasy, gdy kobiety w ramach emancypacji próbowały konkurować z mężczyznami na każdym 

stanowisku pracy. Ale wycofały się z górniczych przodków, traktory też zostawiły panom. Przy okazji 

oddały walkowerem wiele innych stanowisk, na których przy dzisiejszym poziomie techniki i 

automatyzacji z powodzeniem mogłyby pracować. I wraz ze wzrastającym udziałem kobiet 

zatrudnionych w gospodarce – dziś już niemal co drugim pracownikiem jest kobieta – pogłębia się 

tendencja rozdzielnopłciowej struktury rynku pracy.  

Fakt ten niesie za sobą czysto ekonomiczne konsekwencje. Wybór takiego a nie innego zawodu, a co 

za tym idzie zatrudnienia w określonym dziale gospodarki, przesądza w naszych warunkach o 

dyskryminacji płacowej kobiet.  

 W rocznikach statystycznych czy dokumentach, gdzie mowa o płacach, trudno się doszukać tej 

dyskryminacji. Przyjęto bowiem szalenie wygodne, a enigmatyczne metody informacji: podaje się 

wysokość średnich płac, co najwyżej uzupełniając je o rozbicie na grupy produkcyjne i 

nieprodukcyjne lub na kategorie wykształcenia, ile w tych samych grupach, w tych samych 

kategoriach zarabiają mężczyźni, ile kobiety – statystyki nie mówią. 

Problem jednak istnieje. Wystarczy przecież iść do pierwszej lepszej instytucji, zajrzeć do listy płac, 

żeby zobaczyć, że kobiety mając te same kwalifikacje i wykonując te same prace, które wykonują 

mężczyźni, zarabiają na ogół mniej. Ile mniej? Jak twierdzą badacze problemu – przeciętna 

pracownica (tzw. statystyczna Polka) zarabia ok. 34 proc. mniej niż przeciętny, statystyczny 

pracownik. 

Skąd i w jaki sposób taka różnica w zarobkach powstaje? Powody są co najmniej dwa. 

Taryfikatory określają na ogół dolną i górną granicę zarobków na danym stanowisku. Tak się jakoś 

składa, że kobietom przypadają dolne lub co najwyżej średnie stawki dla danego stanowiska, 

mężczyznom górne. Na marginesie – jako ciekawostkę, warto podać – że w ostatnich latach, gdy 

istniało rozdzielnictwo talonów na samochody, telewizory kolorowe czy nawet pralki automatyczne, 

szanse otrzymania talonu przez mężczyznę były wielokrotnie wyższe niż przez kobietę – nawet gdy 

tzw. obiektywne kryteria wskazywały, że to właśnie ona w pierwszej kolejności powinna talon 

otrzymać.  

Drugi powód. Kobiety skupiają się w tych działach gospodarki, gdzie średnie zarobki są niskie, często 

sporo niższe od średniej płacy w gospodarce uspołecznionej. Sięgnijmy po przykłady do Rocznika 

Statystycznego GUS 1980 – są tam ostatnie oficjalne dane, dające możliwość porównań. […] 

Przeciętna płaca na koniec 1979 r. wynosiła w gospodarce uprzemysłowionej ok. 5100 zł. W 

przemyśle i budownictwie, gdzie udział kobiet w zatrudnieniu jest stosunkowo niski (ok. jedna trzecia 

i jedna piąta) przeciętna płaca była o prawie 300 i prawie 600 zł wyższa. W handlu, oświacie oraz 

ochronie zdrowia – działach zdominowanych przez kobiety (ok. 80 proc. zatrudnionych) przeciętna 

płaca była o ok. 1000–800 zł niższa od przeciętnej krajowej i od 1600–1100 niższa od przeciętnej 

płacy w przemyśle i budownictwie. Więcej – w ramach działu przemysłu średnia płaca w przemyśle 

odzieżowym i lekkim (a wiec tych, w których zatrudnia się gros kobiet) była od 1100 do 800 zł niższa 

od przeciętnej krajowej i ok. 1,5 tys. zł niższa od przeciętnej np. w przemyśle maszynowym, 

zdominowanym przez męskie załogi. […] 



Kiedyś uważało się, że pensja kobiet jest tylko dodatkiem do pensji męża. Dziś dość powszechnie 

mówi się, ze kobiety mają niższe pensje, bowiem słabiej zabiegają o swe interesy. Może więc 

feminizacja niektórych zawodów jest skutkiem dyskryminacji płacowej? 

Awanse 

Co to jest awans? Masowe kształcenie kobiet i ich masowy dostęp do pracy zawodowej była pewno 

awansem dla powojennych pokoleń. Mamy dziś imponujące wyniki: blisko połowę Polaków z 

wyższym wykształceniem stanowią kobiety, ponad połowę ze średnim, jeden z najwyższych w 

świecie  wskaźników aktywizacji zawodowej. Są to zdobycze ustrojowe. Ale czy potrafimy korzystać 

z tych zdobyczy? Czy trud i pieniądze zainwestowane w ten awans podstawowy dają oczekiwane 

owoce? 

Jesteśmy świadkami dosyć dziwnej sytuacji. Polowa wykształconych obywateli z natury niejako jest 

słabiej wykorzystywana. W krajach bardziej rozwiniętych od naszego nie ma tak bogatego zaplecza w 

postaci wysoko kwalifikowanych  kobiet pracujących zawodowo, a przecież śmielej wprowadza się je 

na wysokie stanowiska. U nas dobre są do pracy, gorsze do kierowania i decydowania. Także w 

profesjach, w których stały się potęgą, szefami pozostają zwykle mężczyźni. Np. w przemyśle 

włókienniczym, handlu, szkolnictwie. Polowa lekarzy w Polsce to kobiety. Stanowiska, wymagające 

znajomości zawodu, powierza im się chętnie, np. kierowników przychodni czy ordynatorów, zatem 

nie brak wiedzy czy doświadczenia jest hamulcem awansu. Ale tam, gdzie zapadają decyzje 

wpływające na kształt i oblicze naszego życia, jest ich jak na lekarstwo. Np. w ministerstwach 

dyrektorzy, wicedyrektorzy departamentów, samodzielni naczelnicy, to z reguły mężczyźni. Kobiety 

stanowią w tym towarzystwie niewiele ponad 4 proc. ale już głównie specjaliści w departamentach, 

doradcy itp. W 24 procentach są kobietami. Czyli nie o fachowość tu idzie.  

A o co? Podstawową przyczyną opornego awansowania kobiet są bariery psychologiczne i 

obyczajowe. Przywykliśmy już, ze na niższych szczeblach można powierzyć kobiecie kierowanie, ale 

na wyższe, mianowane, lepiej wprowadzić mężczyznę. Obiegowe przekonanie, że kobieta nie nadaje 

się do kierowania czy decydowania wynika przede wszystkim z tradycji, ze świadomości społecznej, z 

faktu, że nie było wzorów do naśladowania. Nie było kobiet na kierowniczych stanowiskach i nikt się 

nie przyzwyczaił, że one tam są. […] 

Ogromną przeszkodą w awansowaniu kobiet proporcjonalnym do stanu ich kwalifikacji stanowi 

przestarzałe gospodarstwo domowe, które obciąża przede wszystkim żony i matki. Ostatnie kłopoty z 

zaopatrzeniem – wprawdzie sprawę wyostrzyły, ale istniała ona od dawna. A nie jest prawdą, że one 

same nie chcą awansować, że do szczęścia wystarczy im wypłata w kasie, a wyżywają się jedynie w 

domu. Badania prowadzone w Instytucie Pracy i Spraw Specjalnych dowodzą, że ponad 70 proc. 

przywiązuje taka samą wagę do pracy zawodowej, jak do życia domowego. Inne badania na temat 

karier w przemyśle wykazały, że aż 34 proc. właścicielek dyplomu szkoły wyższej wyraża chęć 

objęcia kierowniczego stanowiska i nie uważa przy tym, ze grozi to rozpadem rodziny. Warto 

wspomnieć w tym miejscu, ze w przemyśle jedynie parę procent kobiet piastuje wysokie, decyzyjne 

funkcje. […] 

Źródło: Czy ona jest gorsza?, „Kobieta i życie” 1981, nr 28. 

 

4.  

Razem czy osobno? 

 

Pytania najprostsze bywają najbardziej kłopotliwe. Dla przykładu: do czego służy kobieta w 

socjalizmie? Zadane kiedyś w tej formie gronu ważnych mężczyzn wywołało konsternację, jako 

niestosowny żart. Odpowiedzi, rzecz jasna, nie było. 

A pytanie, wbrew pozorom, nie jest pozbawione sensu. Kobiety stanowią 46 % wszystkich 

zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej, a gdy dodamy do tego pracujące w rolnictwie 

indywidualnym, to okaże się, że połowa wszystkich czynnych zawodowo osób – to kobiety. Zarazem 

jest faktem uwidocznionym w statystykach, że kobiety częściej niż mężczyźni mają średnie 

wykształcenie, a wśród absolwentów szkół wyższych wkrótce osiągną 50%. Jest kilka zawodów, 



bardzo zresztą ważnych, w których stanowią przytłaczającą większość. Jest to więc ogromny kapitał 

wiedzy i kwalifikacji, który jednakże procentuje tylko częściowo, bo kobieta uwikłana w kłopoty z 

organizacją życia rodzinnego i gospodarstwa domowego nie może być równocześnie dobrym 

pracownikiem. Lub – będąc nim, musi zaniedbywać rodzinę. Takie są więc imponderabilia, dla 

których mówiło się okazjonalnie albo o dobrych pracownicach, albo ofiarnych matkach, zawsze 

zresztą rozdzielając te role i przemilczając straty, które wynikają z braku rozwiązań jednego z 

najbardziej nabrzmiałych problemów naszego życia społecznego. Stąd pytanie o miejsce współczesnej 

kobiety w Polsce: czy bardziej potrzebna jest w gospodarce, czy w roli matki, wychowującej młode 

pokolenie, skoro te dwie role są tak trudne do pogodzenia i niemożliwe do zharmonizowania.  

Na Zachodzie poczucie nierówności rodziło wśród kobiet masowe ruchy protestu, które nawet 

okresowo urastały do problemu o pierwszorzędnym znaczeniu. Kobiety domagały się wyzwolenia i 

równych praw. W Polsce walk o równe prawa nie było, bo prawa w istocie sprzyjały kobietom. Nie 

było także walki o wyzwolenie, bo… No właśnie, dlaczego? „Wyzwolenie” – pojęcie szerokie, dałoby 

się zaakceptować do naszych warunków i naszych potrzeb, a przecież nie zyskało popularności. Może 

ośmieszyły ten ruch gesty feministek palących staniki, wdziewających czerwone pończochy, może ich 

agresywna niechęć do mężczyzn stała się zbyt odstraszająca? Faktem jest, że nie miało miejsca głośne 

upomnienie się o prawa tej połowy społeczeństwa, która łączyć musi obowiązki domowe z pracą w 

stopniu większym niż mężczyźni. W rezultacie na pytania dziennikarek z Zachodu odwiedzających 

redakcję, o ruch wyzwolenia kobiet w Polsce, odpowiadałam nieodmiennie: nie, my mamy inne 

sprawy. 

Inne sprawy… Brak żłobków i przedszkoli, a zarazem brak pieniędzy na urlopy opiekuńcze, czyli brak 

koncepcji jak rozwiązać sprawę opieki nad dziećmi pracujących rodziców. Niedorozwój usług i w 

rezultacie konieczność pełnej samoobsługi w gospodarstwie domowym. Pogarszające się zaopatrzenie 

i wielogodzinne kolejki. Niedorozwój taniej gastronomii i nie rozwiązana sprawa żywienia dzieci w 

szkołach. Trzecia zmiana, po której nie śpi się, lecz robi pranie, lub generalne porządki. Permanentne 

zmęczenie po dniu wypełnionym pracą, kolejką, gospodarstwem domowym. Na koniec – daleko 

mniejsza niż w przypadku mężczyzn szansa na awans zawodowy, nawet przy wyższych 

kwalifikacjach. Wystarczyłoby aż nadto na polską odmianę „ruchu wyzwolenia” jako walki o lepsza 

politykę społeczną. Ale kobiety były zdyscyplinowane. Okazjonalnie komplementowane za dzielność 

cierpliwie czekały. […] 

Źródło: B. Sidorczuk, Razem czy osobno?, „Kobieta i życie”, 1980, nr 49. 

 

5. 

24 godziny z życia kobiety 

 

[…] 

Na przędzalni praca jest taka, że nie można usiąść ani na chwilę, prządka fruwa wzdłuż maszyny, pot 

oczy zalewa; sto pięć wrzecion musi obsłużyć i jeszcze pcha wózki z przędzą, dwieście dwadzieścia 

kilo każdy. Niektórzy twierdzą, że praca prządki jest równie ciężka jak praca górnika, lecz Wróblowa 

nigdy nie była w kopalni, więc nie może porównywać. Ale na przędzalnię kobiety mówią – 

wykańczalnia.  

Prawie wszystkie mają żylaki, niektóre głuchną, inne cierpią na alergię, a jeszcze innym dolega 

wszystko naraz.  

Teraz Wróblowa jest zgrzebiarką na maliawatach. Maliwaty są to zagraniczne maszyny, które szyją 

włókninę, a zgrzeblarka pilnuje, czy nie knocą. Jeśli nie, można nawet usiąść. Niestety maszyny psują 

się czasem. O, dziś na przykład nawaliło łożysko i siedemset pięćdziesiąt nitek zapadło się. Każda 

musiała łapać szydełkiem i przeciągać. Pechowy dzień. Ale w sumie na maliwatach jest bardzo dobrze 

w porównaniu z przędzalnią i obecnie nie mogłaby złego słowa powiedzieć o robocie, gdyby nie 

nocne zmiany.  

- nie wytrzymuję już nerwowo. 

Właśnie w ubiegłym tygodniu miała nocki. 



Z fabryki wychodzi o szóstej rano, nim dojedzie do domu, kupi chleb i czasem serek 

homogenizowany, jest po siódmej. Męża już nie ma. Budzi dzieci, przygotowuje śniadanie, 

najmłodszego, Marcinka, odprowadza do szkoły. Potem kładzie się na chwilę na tapczanie… w 

ubraniu, bo nie opłaca się rozbierać – o dziesiątej dwadzieścia musi być przed szkołą, żeby go 

odebrać. Po powrocie Marcina o spaniu już mowy nie ma: a mamo to, a tamto, a daj mi chleba z 

dżemem. – Matko Boska, skąd ci wezmę dżem, daj mi święty spokój – denerwuje się, ale zaraz robi 

się jej go żal, taki jest przecież mały i chorowity, niedawno wrócił ze szpitala po żółtaczce, powinien 

się dobrze odżywiać.  

- Idź na podwórko, pobaw się trochę, niedługo będzie obiad.  

Na obiad gotuje zupę albo drugie, na zmianę. Tylko w niedzielę robi dwa dania, bo jak święto, to 

święto. 

Po południu coś wypierze, przyszyje, albo leci w kolejkę, bo nieraz rzucają towar przed zamknięciem 

sklepów. Proszki do prania, szampon, mięso bardzo rzadko, ale przedwczoraj, po czterech godzinach 

dostała pręgę i pół kilo parówek. Marzenka całowała te parówki ze szczęścia. 

Jeśli chodzi o zakupy, z dzieci nie ma żadnego pożytku. Niektóre kobiety posyłają swoje do kolejek 

zamiast do szkoły, ale ona nigdy by tego nie zrobiła. Prawie wszystko kupuje sama, bo mąż mówi, że 

nie ma nerwów do stania, woli w ogóle nie jeść.  

Przed wieczorem kładzie się jeszcze na chwilę w tym przejściowym pokoju, ale dzieci kręcą się tam i 

z powrotem, nastawiają telewizor, a mąż warczy i trzaska drzwiami, zły, że sam musi szykować 

kolację.  

- My już normalnie prawie nie rozmawiamy, tylko kłótnie i krzyki…  

Wróblowa ma jedno marzenie: sanatorium. Lekarz, a była nawet prywatnie u profesora w Katowicach, 

powiedział: silna nerwica, proszę się nie irytować, dużo spać, spacerować, Myśleć o przyjemnych 

rzeczach. 

Dobre! Nie mogła mu przecież powiedzieć, ile naprawdę śpi, że gdy tylko siądzie, głowa jej opada, 

ani że kiedyś gdy usnęła w fotelu, dzieci rozpaliły w kuchni ognisko i cały kredens spłonął. Ani że 

przed świętami zdrzemnęła się dosłownie na moment i dywan, który zostawiła na klatce schodowej, 

zaraz jej ukradli, przez co miała całe święta zepsute.  

[…] W kinie nie była całe lata, telewizje też rzadko oglądała. Do sierpnia: czasem „w kręgu rodziny” 

albo filmy amerykańskie, żeby zobaczyć, jak inni sobie żyją. A teraz stale pilnuje, czy dają coś o 

„Solidarności”.  

[…] do „Solidarności” zapisała się dlatego, że jest za sprawiedliwością i chce, żeby robotnikom było 

lepiej. 

- Wszyscy mówią u nas w zakładzie i w kolejkach o rozliczaniu tych, którzy doprowadzili kraj do 

ruiny. I o ukaraniu oczywiście. Ja też jestem za tym, ale myślę, że gdyby „Solidarność” załatwiła nam 

tylko wolne soboty, zniesienie trzeciej zmiany i płatne urlopy macierzyńskie, to i tak byłoby bardzo 

dużo. Dla kobiet to zbawienie po prostu. Zaczęłybyśmy wreszcie żyć po ludzku. […] 

Źródło: B. Szczepuła, 24 godziny z życia kobiety, „Tygodnik Solidarność” 1981, nr 4. 

 


