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Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego bezrobocie w Polsce 
może wynieść 14%, jeśli do lipca gospodarka nie zostanie całkowicie 
odmrożona. Co więcej te liczby mogą jeszcze urosnąć. To wszystko 
powoduje, że Polki, podobnie jak kobiety na całym świecie, znalazły 
się w trudnej sytuacji. Pandemia i niepewna sytuacja na świecie 
wpływa nie tylko na ich pracę, ale też karierę i rozwój osobisty, a także 
życie rodzinne. Dlatego zapytałyśmy je jak teraz wygląda ich życie i co 
sprawia im największą trudność, żeby mieć rzeczywisty obraz sytuacji 
i móc je lepiej wspierać. 

Olga  Kordys-Kozierowska 
Prezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką

KOBIETY PRACUJĄ WIĘCEJ, ZA MNIEJ,  
A OBOWIĄZKÓW PRZYBYŁO

O BADANIU
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WNIOSEK 
Pandemia koronawirusa mocno odbija się na sytuacji 
zawodowej Polek. 12% ankietowanych już straciło 
pracę, a 10 proc. nie wie, czy nie nastąpi to w 
najbliższej przyszłości.  

Według GUS w kwietniu bez pracy pozostawało 5,8 
% Polaków, A około połowa to kobiety. W kwietniu 
br. w porównaniu z marcem przybyło ogółem 56,4 
tys. bezrobotnych, wśród obu płci. Jednak urząd 
statystyczny podaje tylko dane o bezrobociu 
rejestrowanym. Jednak urząd statystyczny podaje 
tylko dane o bezrobociu rejestrowanym, nie bierze 
pod uwagę małych firm i dotyczą one zatrudnionych 
na umowach o pracę. 

Z ankiety wynika też, że kobiety boją się również, że 
zwolniony zostanie ktoś z ich najbliższych - tak 
wskazało 38, 4 proc. ankietowanych. Cieszy jednak 
fakt, że połowa takich obaw nie wyraża.

UTRATA PRACY

Czy boisz się, że stracisz pracę?

11,7%

9,7%

9,7%

47,6%

21,4%

Tak Nie
Nie wiem Nie pracowałam
Już straciłam

Czy boisz się, że Twoi bliscy stracą pracę?

8,0%

49,1%

4,6%

38,4%

Tak Już stracili
Nie Nie wiem
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WNIOSEK 
Wiele firm stara się przetrwać, dlatego składają 
wnioski o pomoc rządową w ramach tarcz 
antykryzysowych. Aby nie przeprowadzać 
z w o l n i eń z d e c y d o w a ło s ię n a o b n iżk i 
wynagrodzeń.

ZAROBKI

Jak zmieniły się Twoje zarobki?

8,4%

11,2%

12,8%

4,1%

0,7%

0,7%

41,9%

2,0%1,6%

16,7%

Nie pracuję Są większe o 10%
Są większe o 10-20% Nie zmieniły się
Są większe o 20-50% Są większe pow. 50%
Są mniejsze ok. 10% Są mniejsze o 10-20%
Są mniejsze o 20-50% Są mniejsze pow. 50%

Aż 36,5% 
ankietowanych  kobiet 

otrzymuje mniejsze 
wynagrodzenie
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kobiet odpowiedziało, że pracuje więcej niż  
przed pandemią

CZAS PRACY

zapytanych kobiet stwierdziło, że obecnie 
pracuje więcej niż 11h dziennie

40,4%

33,9%
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WNIOSEK 
Prawie 1/3 ankietowanych przez Fundację 
Sukcesu Pisanego Szminką odpowiedziała, że od 
czasu rozpoczęcia pandemii w Polsce pracuje 
więcej niż wcześniej. Co ciekawe ok. 29,5 proc. 
pań czas pracy wydłużył się od 1 do ponad 3 
godzin. 

CZAS PRACY

Czy w czasie pandemii zmienił się Twój czas 
pracy w ciagu dnia?

11%

7,0%

2,6%

7,7%

12,0%

7,8%
2,0%

23,5%

26,7%

Nie zmienił Nie pracuję
Pracuję do pół godziny więcej Pracuję do 1 godziny więcej
Pracuję do 2 godzin więcej Pracuję ponad 3 godziny więcej
Pracuję do 1 godziny mniej Pracuję do 2 godzin mniej
Pracuję ponad 3 godziny mniej

29,5% 
ankietowanych  kobiet 
czas pracy wydłużył się
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Czyli, prawie co 5 ankietowana kobieta była 
zmuszona wziąć urlop w trakcie pandemii

URLOP A PRACA

kobiet potwierdziło, że było zmuszonych do 
pracy w trackie urlopy od czasu rozpoczęcia 
pandemii. Czyli prawie co 10 ankietowana

18,8%

12,5%
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KARIERA I ROZWÓJ  
OSOBISTY A KORONAWIRUS
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ROZWÓJ ZAWODOWY, PODWYŻKA I AWANS

Jak oceniasz szanse na awans/podwyżkę?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4,2%

1,6%

5%

7,8%7,2%

15,5%

4,6%

8,5%
10,1%

6,2%

29,4%

Czy przez pandemię straciłaś możliwość 
awansu/rozwoju zawodowego/udziału w 

nowym projekcie?

11,8%

14,5%

42,4%

31,4%

Tak Nie Nie wiem
Nie pracuję

Czy wierzysz w swój rozwój zawodowy?

15,5%

19,9%

64,6%

Tak Nie Nie wiem 0 - nie jestem pewna siebie      10 - jestem bardzo pewna siebie
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DYSKRYMINACJA W PRACY

WNIOSEK 
W czasie pandemii większość Polek nie czuje się 
dyskryminowana. Jednak odsetek pań, które 
tego doświadczają nie jest mały i wynosi 13,5%.

Czy czujesz się dyskryminowana w pracy w 
czasie pandemii?

17,8%

5,7%

63,0%

13,5%

Tak Nie Nie wiem Nie pracuję
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ROZWÓJ OSOBISTY I PEWNOŚĆ SIEBIE

Czy korzystasz z narzędzi online, które 
pomagają rozwijać Twoje kompetencje?

1,6%

27,0%

71,4%

Tak Nie Nie wiem

KARIERA I ROZWÓJ OSOBISTY A KORONAWIRUS

Jak oceniasz swoją pewność siebie?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4,9%

6,9%

16,2%
16,7%

12,4%

13,8%

8,4%
9,4%

5,2%

2,8%
3,5%

0 - nie jestem pewna siebie      10 - jestem bardzo pewna siebie
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Wyniki ankiety pokazały, że z powodu pandemii sytuacja Polek na rynku pracy jest obecnie trudna. Z jednej strony 
boją się one o bezpieczeństwo materialne swoje i swoich rodzin, ale z drugiej wierzą w przyszłość i są 
optymistkami. Obecnie na znaczeniu będą zyskiwać wszelkie formy wsparcia zawodowego i osobistego, dlatego 
Fundacja zwiększyła działania w kierunku aktywizacji kobiet na rynku pracy i pomocy im w sytuacjach 
kryzysowych - dodaje Olga Kozierowska, prezes Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką 

KARIERA I ROZWÓJ OSOBISTY A KORONAWIRUS

KARIERA I ROZWÓJ OSOBISTY A KORONAWIRUS
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RODZINA I ZWIĄZEK  
A KORONAWIRUS



15 RODZINA I ZWIĄZEK  A KORONAWIRUS

ŻYCIE RODZINNE

Kobiet twierdzi, że partner/partnerka dzieli się z nimi 
obowiązkami nauki zdalnej dzieci

Kobiet pracuje i opiekuje się rodziną 
jednocześnie

38,6%

Kobiet twierdzi, że partner/partnerka dzieli 
się obowiązkami domowymi

Kobiet deklaruje, że ma więcej obowiązków 
domowych przez pandemię

44,7%

58,3%

46%
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WNIOSEK 
Aż 81% kobiet nie zamierza powiększyć rodziny 
w najbliższym czasie, na co najprawdopodobniej 
wpływa obecna, niepewna sytuacja na świecie i 
rynku pracy. 
Jednak ponad połowa ankietowanych kobiet nie 
zamierza rezygnować z planów wakacyjnych, 
choć i te mocno uległy zmianom z powodu obaw 
o zdrowie, zamknięcia granic czy niepewnej 
sytuacji w krajach czy miejscach, w których do tej 
pory chętnie wypoczywały. 

PLANY NA NAJBLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Czy planujesz powiększyć rodzinę w 
najbliższym czasie?

8,1%

80,6%

11,3%

Tak Nie Nie wiem

Czy planujesz w tym roku wyjechać na 
wakacje?

27,1%

24,2%

48,7%

Tak Nie Nie wiem
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ZA CZYM TĘSKNIĄ KOBIETY?

RODZINA I ZWIĄZEK  A KORONAWIRUS
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METRYCZKA  
BADANIA
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METODOLOGIA 
Ankieta została przeprowadzona metodą CAWI w dniach 14-25 maja 2020 na próbie 1003 osób - w tym 672 Polek aktywnych zawodowo z dużych 
(56,5%), średnich (21,8%) i małych miast(21,6%), w wieku 26-45 lat (75,9%) i będących głównie w związkach partnerskich (74,6%). 

INFORMACJE O BADANIU I RAPORCIE

ZDJĘCIA 
Źródło: www.freepik.com 

O BADANIU

http://www.freepik.com

