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Plan prezentacji

Czym jest praca w domu? – definicje i statystyki

Od czego zaczęliśmy?

Raport „Kobiety pracujące w domu o sobie”

Poradnik „Dom to Praca”



Praca w domu, czyli co?
co wiemy o pracach domowych

• Wykonywane bez wynagrodzenia, na własną rzecz 
lub na rzecz członków rodziny, składają się na nią 
prace i usługi, które można byłoby zakupić 
odpłatnie

• są niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania 
społeczeństwa 

• są „niewidzialne” – doskonale za to zauważalny jest 
ich brak

• mają swój wkład w rozwój gospodarczy kraju 

• obejmuje ponad 80 różnych zadań

• Największą ich część stanowią prace opiekuńcze 



Jak wygląda nasze życie?

PRACADOM

PRACA W 
PRACY

ODPOCZYNEK

PRACA W 
DOMU



Praca domowa w 1984, 2003, 2013
– odsetek kobiet i mężczyzn uczestniczących 

w pracach domowych
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Źródło: Budżet czasu ludności, GUS



Praca domowa w 1984, 2003, 2013
– czas poświęcany przez osoby ją wykonujące
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Źródło: Budżet czasu ludności, GUS



Dzienny łączny czas pracy odpłatnej 
i nieodpłatnej  w 2013 r. (w godzinach i minutach)

Statystyczna Polka pracuje w ciągu dnia o 19 minut więcej niż 
statystyczny Polak, w miesiącu o 10 godziny, a w roku 120 godzin, 
czyli 5 pełnych dób. 

Źródło: Budżet czasu ludności, GUS
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Kto pracuje w domu na pełen etat?
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kobiety mężczyźni

Liczba osób, które nie są aktywne zawodowo ze względu na obowiązki rodzinne wahała się 
między 1,1 mln a 1,8 mln, natomiast udział mężczyzn od 2% do 11%.

Źródło: seria publikacji Aktywność ekonomiczna ludności Polski, GUS 



Przed Dom to praca 
– Zrobione, docenione, wiele warte… 

2006 – interdyscyplinarny zespołem 
przygotowujemy raport „Nieopłacana praca 
domowa – jak ją traktować, żeby skutecznie 

tworzyć podstawy opiekuńczego 
społeczeństwa?” 

2007 – OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA 
Zrobione, docenione, wiele warte… –

podejmujemy działania informacyjno-edukacyjne 
na rzecz docenienia pracy domowej. Nasze 

spoty są nieodpłatnie emitowane w Programie 
Pierwszym PR oraz Superstacji, a w prasie 

ukazuje się kilkadziesiąt artykułów. Podejmujemy 
też działania bezpośrednie – 2 ogólnopolskie 

akcje miejskie oraz organizujemy galę wręczenia 
Nagrody Diamentowej Szczotki.



Kobiety pracujące w domu o sobie
analiza wywiadów pogłębionych na temat 

nieodpłatnej pracy domowej

2011 r.



Badanie jakościowe 
zrealizowane przez INSPRO

KOGO – 50 osób pracujących w domu na pełen etat, w tym 2 
mężczyzn

KIEDY – od stycznia do lipca 2011 r. 

GDZIE – woj.: łódzkie, mazowieckie, śląskie, lubuskie, 
warmińsko-mazurskie i małopolskie

JAK – wywiady pogłębione typu face-to-face

PRZEZ KOGO – 15 osób wolontariuszki INSPRO i Strefy Inspiracji, 
w tym 1 mężczyzna



Mówią o pracy w domu…
Czym się zajmują? 

Określenia 
negatywne
siedzę w domu 

nie pracuję

nic nie robię

jestem kurą domową

Określenia 
neutralne

zajmuję się 
domem

wychowuję dzieci

pracuję w domu, tylko, ta praca 
jest nieodpłatna

jestem gospodynią 
domową



Mówią o pracy w domu…
Jak nazywają czynności domowe? 

praca obowiązek

to jest taki drugi 
etat, tylko bezpłatny

poświęcam na to swój czas, 
kosztem swoich zainteresowań

to jest duży 
wysiłek fizyczny

trzeba mieć umiejętności, trzeba 
umieć sobie zorganizować tę pracę

to jest obowiązek, bo pracą 
jest, gdy idę wykonywać coś 
zarobkowo. To w domu to 

też oczywiście się wykonuje, 
ale uważam, że to jest 

obowiązek, tym bardziej dla 
kobiety, matki. 



Przyczyny pozostania w domu 

zewnętrze

• brak zatrudnienia
wewnętrze 

• chęć wychowania 
dziecka



Jakie znaczenie ma brak własnych pieniędzy?

• tragedia

• dramat

• mogiła

utrata 
pracy przez 

męża

• nabawiłabym się 
jakiejś depresji 

• koniec świata

rozstanie z 
mężem



Plany na przyszłość
- emerytura

• chciałabym być 
szczęśliwym 
pracownikiem na 
etacie

• mam zamiar 
pracować poza 
domem

optymistki

• wyląduję na 
zasiłku, którego 
nie dostanę, bo 
nie mam 
przepracowanych 
lat

• widzę w czarnych 
kolorach

pesymistki

• nie myślę o 
przyszłości, no 
chyba, że o 
wakacjach

• nie zastanawiam 
się nad tym -
cieszę się dniem 
dzisiejszym

”lekko-
duchy”



Rekomendacje INSPRO w zakresie uwzględniania roli 
społecznej osób pracujących w domu 
rekomenduje (1):

ZABEZPIECZNIE EMERYTALNE

Objęcie systemem emerytalnym współmałżonków wykonujących pracę opiekuńczą na 
rzecz członka swojego gospodarstwa domowego  poprzez podział składki emerytalnej 
osoby wykonującej pracę zarobkową na pół.

DOSTĘP DO ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA

Zwiększenie szans na podjęcie pracy płatnej poprzez:

• programy aktywizacji zawodowej opracowane z myślą o i dedykowane osobom 
pracującym w domu przez kilka lub kilkanaście lat

• stworzenie mechanizmów zachęcających pracodawców do zatrudniania osób przez 
wiele lat pracujących w domu, szczególnie 50+

• zapewnienie dostępności bezpłatnych lub niskopłatnych form dziennej opieki 
instytucjonalnej nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi.



Rekomendacje INSPRO w zakresie uwzględniania roli 
społecznej osób pracujących w domu 
rekomenduje (2):

WSPARCIE RODZIN WIELODZIETNYCH

Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla rodzin 
wielodzietnych

ZMIANA POSTAW SPOŁECZNYCH

Uwzględnienie w podstawach programowych szkół wszystkich szczebli 
zajęć dotyczących społecznego znaczenia prac domowych, płciowych 
stereotypów w ich zakresie oraz możliwości egalitarnego ich podziału 
w rodzinie

Prowadzenie regularnych badań pozwalających na oszacowanie 
wartości pracy domowej i opracowywanie budżetu satelitarnego 
produkcji gospodarstw domowych   



Dom to Praca
Poradnik dla grup kobiecych

2014 r.



Jak widzimy pracę 
w domu? 

– analiza treści przekazów 
medialnych dotyczących 
nieodpłatnej pracy domowej



Metodologia 
badania 

przekazów 
medialnych 

nt. pracy 
domowej

• Cel – zebranie informacji o wizerunku
osób pracujących w domu,
a także wizerunku samej pracy domowej, 
który prezentowany jest w kluczowych
mediach. 

• Trwał 6 miesięcy, od stycznia do czerwca
2014 r. 

• Zostały objęte nim treści przekazów
medialnych cieszących się największą
popularnością (wg oglądalności lub
nakładu).

• Praca domowa (inaczej: praca w domu) 
została zdefiniowana jako wszystkie
zajęcia i prace wykonywane nieodpłatnie
na rzecz najbliższej rodziny lub własnego
gospodarstwa domowego. Zajęcia te
musiały mieć charakter pracy, a więc
mogłyby być wykonywane odpłatnie poza
rodziną, jednak osoba wykonująca te
zajęcia nie miała żadnych dochodów z 
tego tytułu. 



Metodologia badania 
– kategorie i programy/gazety 
objęte monitoringiem

SERIALE CODZIENNE

• „M jak miłość”

• „Barwy szczęścia”

• „Na wspólnej”

PROGRAMY 
INFORMACYJNE

• „Fakty” (19.00)

• „Wydarzenia” (18.50)

• „ Wiadomości” (19.30)

DZIENNIKI

• „Fakt”

• „Super Express”

• „Gazeta Wyborcza”

TYGODNIKI SPOŁECZNO-
POLITYCZNE

• „Gość Niedzielny”

• „Polityka”

• „ Newsweek Polska”

MIESIĘCZNIKI 
KIEROWANE DO KOBIET 

• „Twój Styl”

• „Poradnik domowy”

• „Claudia”



Seriale 

– czas przeznaczony na sceny 
związane z pracą w domu

3

88

czas emisji scen
związanych z pracą
w domu (w
godzinach)

czas emisji
pozostałych scen
(w godzinach)

Po zsumowaniu czasu wszystkich 
scen związanych z pracą w domu 
największy wymiar miał on w 
„Barwach szczęścia” – blisko 2 
godziny, co stanowiło 5% czasu 
wyemitowanych odcinków. W 
pozostałych dwóch serialach było 
to po około 0,5 godziny i 
odpowiednio niespełna 2% czasu 
w „M jak miłość” oraz prawie 3% 
czasu w „Na wspólnej”. 



Seriale 

– płeć postaci wykonujących 
prace domowe
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Najnowsze dane GUS (2013) wskazują, że 62% czasu poświęconego na prace 
domowe jest poświęcanego przez kobiety – wizerunek kreowany w polskich 
serialach jest więc bardziej tradycyjny niż rzeczywistość. 



WNIOSKI Z BADANIA
- OBECNOŚĆ PRACY W DOMU 
W PRZEKAZACH MEDIALNYCH

Tematyka pracy w domu nie stanowi ważnego obszaru zainteresowań 
mediów głównego nurtu w Polsce. 

Zarówno najpopularniejsze serwisy informacyjne, jak i tygodniki 
społeczno-polityczne w pierwszym półroczu 2014 r. niemal nie 
podejmowały tego tematu. 

Trochę częściej gościł on na łamach dzienników (kilka artykułów w 
miesiącu) i w serialach telewizyjnych (3% czasu), natomiast najbardziej 
powszechny był w miesięcznikach kierowanych do kobiet (nawet ¼ 
numeru). 



WNIOSKI 
– PŁEĆ A PRACA W DOMU

W polskich serialach, jak również dziennikach o charakterze tabloidowym
oraz czasopismach dla kobiet praca w domu ma  twarz kobiety. 

Wizerunek ten ulega zmianie:                                                                                            
- w serialach - wśród bohaterów poniżej 40. roku życia

- w miesięcznikach - gdy mowa jest o wychowaniu dzieci

Egalitarne podejście do pracy w domu promuje „Twój styl” i „Gazeta 
Wyborcza”. W tekstach publikowanych na ich łamach wskazuje się na 
nierówne obciążenie kobiet i mężczyzn pracą, a także na pozytywne 
strony partnerskiego podziału obowiązków.  



WNIOSKI 
- PRACA W DOMU JAKO TEMAT 
POLITYCZNY 

Nieodpłatna praca domowa z reguły jest prezentowana jako sprawa 
prywatna, osobista, kwestia poszczególnych osób czy par. 

Systemowy charakter  problemów z pracą w domu, związek  między 
podejściem do tego obszaru życia a  funkcjonującym systemem społeczno-
politycznym zauważany jest w polskich mediach bardzo rzadko, z pośród 
monitorowanych mediów, głównie w „Gazecie Wyborczej”. 

Nowym i odrębnym tematem, który niewątpliwie został dostrzeżony, jako 
spraw polityczna  jest sytuacja nieodpłatnych opiekunów osób 
niepełnosprawnych, którzy stali się grupą interesu, widoczną w przestrzeni 
publicznej. 



Aby praca w domu była 
dostrzegana: 
co mogę zrobić?

– praktyczny poradnik jak działać 

w swoim otoczeniu 



Lekcja 1. 
Od czego 

zacząć? 

• Kobieta która nie gotuje to 
babochłop!; Facet w kuchni? To 
baba!; Jedyne co prawdziwy 
mężczyzna powinien umieć 
ugotować, to woda na herbatę; 
Dobra żona powinna dbać o 
swojego męża.

• CO MOŻNA ZROBIĆ?- Zacznij od siebie –
walcz ze stereotypami w swojej głowie

• Zadawaj sobie pytania: 
• Czy to, co uważam/ mówię o innych, jest 

prawdą? 
• Czy moje działania są podszyte jakimiś 

przekonaniami? Nie są? Ale czy na 
pewno? Jeśli są, to skąd się to wzięło? 

• Czy na pewno chcę je przekazywać 
innym? 

• Co dobrego dadzą one światu, ludziom, 
mnie samej?



Lekcja 2. 
Jestem 
super!

Ćwiczenie MOJA PRZYJACIÓŁKA – GUMKA 
RECEPTURKA

• 1. Załóż rano na nadgarstek gumkę 
recepturkę. 

• 2. W ciągu dnia bądź uważna i wyłapuj 
wszystkie negatywne myśli, które przyjdą ci 
do głowy na twój temat (typu: „Ale jestem 
beznadziejna”; „Nie umiem tego zrobić”; „Na 
pewno mi się nie uda”; „Nic dziwnego, że się 
na mnie wściekają”; „Do niczego się nie 
nadaję”; „Jestem brzydka i gruba”; „Jestem 
głupia”; „Jestem nic niewarta”; „Nikt mnie 
nie kocha”).

• 3. Za każdym razem, gdy złapiesz się na takiej 
myśli – strzel gumką w nadgarstek. 

• Boli? Ma boleć! Po dwóch tygodniach 
zauważysz, że liczba negatywnych myśli 
znacznie się zmniejszyła. Jeśli będziesz 
wytrwała, po miesiącu możesz zapomnieć, że 
w ogóle zdarzały ci się negatywne myśli! 



Lekcja 3. 
Jak mnie 

kochasz to 
posprzątaj

Gra partnerska „Najbardziej lubię, gdy...”

• Gra jest bardzo prosta i nie wymaga nic, oprócz 
kartki i długopisu. Jej celem jest przedstawienie 
partnerowi konkretnych domowych prac, w 
sposób przyjazny, atrakcyjny i zabawny. 

• 1. Grę zaczynasz ty. Na karteczce piszesz dużymi 
literami: „NAJBARDZIEJ LUBIĘ, GDY...” i pod 
spodem dokańczasz zdanie. Można pisać proste 
wyrażenia, ale także wymyślać wierszyki lub 
rysować rebusy. Mają one dotyczyć prac w domu, 
które powinny być zrobione, i które chciałabyś, 
żeby wykonał partner. 

• 2. Karteczkę z „zadaniem” zostawiasz w pobliżu 
miejsca, w którym powinno być ono wykonane. 
Możesz zostawić dowolną liczbę karteczek w 
różnych miejscach, pamiętaj jednak, że jeśli będzie 
ich za dużo, „zadania” stracą swój urok. Najlepsze 
rozwiązanie to trzy „zadania” do wyboru.

• 3. Jeśli mąż/ partner wykona którekolwiek z zadań, 
powiedz mu, że teraz jego ruch. Teraz on może 
zostawiać tobie karteczki, a ty możesz wybrać 
jedną z nich i wykonać zadanie. Gdy je wykonasz, 
ruch znowu będzie należał do ciebie. 



Lekcja 4. 
Córka i syn 

pomagają po 
równo

Gra rodzinna „Znikający gar”

• 1. Gra oparta jest na systemie punktowym. 

• 2. Toczy się w kuchni przy zlewie. Punkty 
przyznawane są za mycie naczyń. 

• 3. Osoba, która w danym tygodniu zdobędzie 
najwięcej punktów, zostaje „Znikającym Garem”, czyli 
nie bierze udziału w rozgrywkach następnego 
tygodnia. To oznacza, że w następnym tygodniu w 
ogóle nie zmywa naczyń!

Punktacja: 

• sztuciec: 1 punkt, kubek/ filiżanka: 2 punkty, talerz/ 
talerzyk: 3 punkty, garnek/ patelnia: 5 punktów

Co przygotować:

• 1. Należy przygotować kartę z tabelą podzieloną na 
tyle pól, ile jest osób w rodzinie. Pola należy 
podpisać imionami każdego z domowników. Każda 
osoba, po zmywaniu podlicza zdobyte punkty i rysuje 
w swoim polu taką liczbę kółek, ile punktów zdobyła. 
Kartę należy przymocować do lodówki lub ściany nad 
stołem. 

• 2. Długopis: najlepiej przymocować go obok karty na 
tasiemce, aby zawsze – nawet mokrą ręką – można 
było po niego sięgnąć.



Co dalej?

„Dom to praca – działam na 

rzecz zmiany”

Kontakt:
Karolina Goś-Wójcicka
karolina.gos-wojcicka@inspro.org.pl

mailto:karolina.gos-wojcicka@inspro.org.pl

