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Z Zakończenia 

Obserwując meandry, jakim podlega polityka państwa wobec rodziny, na przestrzeni 

ostatnich lat, można zauważyć pojawianie się pewnych prawidłowości. Otóż wraz ze 

wzrostem popytu na pracę, uruchamiane są różne instrumenty zachęcające kobiety do 

podejmowania pracy (wzrasta np. liczba miejsc dostępnych w żłobkach czy przedszkolach). 

Natomiast gdy zapotrzebowanie na pracę maleje, pojawiają się zachęty do dezaktywizacji 

zawodowej – kuszenie urlopami wychowawczymi czy możliwością przejścia na wcześniejszą 

emeryturą.  

Proces transformacji przyniósł wiele zmian, nieznanych wcześniej naszemu 

społeczeństwu. Jedną z nich jest masowe bezrobocie, które częściej dotyka kobiet niż 

mężczyzn. Można zaobserwować, jak w kontekście pogłębiającego się bezrobocia kobiet, 

zaczyna być lansowana teza, o tym, że ich wysoka aktywność zawodowa nie sprzyja trwałości 

rodziny i właściwemu wychowaniu dzieci. Wskazuje to na rosnącą nierówność kobiet na 

rynku pracy
1
. Jest ona niekorzystna i co więcej - jak pokazują badania, stan ten nadal się 

pogarsza, przekształcając się w poważny problem, społeczny i ekonomiczny. Stąd też 

możliwość zaadaptowania każdego rozwiązania, które umożliwiałoby poprawę sytuacji, staje 

się tak ważna.  

Czy zatem, w oparciu o zaprezentowane materiały, możemy zasadnie powiedzieć, że 

kobiety – to przegrane transformacji? Jako zbiorowość są bowiem często postrzegane, jako 

grupa, która przegrała walkę o pracę i podmiotowość (prawo do decydowania o sobie, do 

świadomego macierzyństwa), „zyskując” za to nową rolę, rolę konsumentki… 

 

Conclusion 

 

Observing twists and turns, which is the state policy towards the family for the past 

few years, you will see the emergence of some rules, so with the increase in labor demand, 

triggered by a variety of means to encourage women to work (for example, increasing the 

number of seats available in nurseries and kindergartens ). However, when the demand for 

labor is decreasing, there are incentives for the labor force - Temptation of educational leave 

for the possibility of early retirement. 

The process of transformation brought about many changes, previously unknown to our 

society. One of them is the mass unemployment that affects women more often than men. 

You can see how, in the context of growing unemployment of women, is beginning to be 

promoted the thesis that the high economic activity is not conducive to family life and proper 

upbringing of children. This indicates the growing inequality of women in the labor market. 

This is detrimental and what's more - according to the study, this condition continues to 

deteriorate, turning into a serious social and economic problem. Hence, the possibility of 

adapting any solution that would enable improvement becomes so important. 

So, based on the materials presented, we can reasonably say that women - is lost 

transformation? Collectively, they are in fact often seen as the group that lost the fight for jobs 

and subjectivity (the right to decide for themselves, to planned parenthood), "earning" for this 

new role, the role of female consumers..... 
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